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CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

 
1 - OBJETIVO E ABRANGÊNCIA 

 

O Cadastro Informativo das pendências perante órgãos e entidades da 

Administração Pública Estadual – CADIN/RS foi instituído pela Lei estadual 10.697, 

de 12 de janeiro de 1996. 

 

É um instrumento que proporciona, ao Estado do Rio Grande do Sul, 

de forma centralizada, a obtenção das informações a respeito das pendências de 

pessoas físicas e jurídicas perante a Administração Pública Estadual, com vista a, 

principalmente, resguardar as finanças públicas estaduais e evitar repasses de 

recursos públicos e concessões de incentivos fiscais a pessoas físicas e jurídicas em 

situação irregular junto ao Estado. 

 

As informações contidas no CADIN/RS permitem à Administração 

Pública Estadual uniformizar os procedimentos relativos à concessão de crédito, 

garantias, incentivos fiscais e financeiros, bem como à celebração de convênios, 

acordos, ajustes ou contratos, de modo a favorecer a gestão seletiva dos recursos 

existentes. 

Participam do CADIN/RS todos os órgãos da Administração Direta, 

além das autarquias, fundações e sociedades de economia mista, incluindo suas 

controladas. 

 

2. OPERACIONALIZAÇÃO 
 

2.1 - Gerenciamento 

 

O gerenciamento do CADIN/RS é uma atribuição da Divisão de Custos 

e Controles Especiais, da Contadoria e Auditoria-Geral do Estado – DCC/CAGE, a 

qual utiliza o sistema de Administração Financeira do Estado – AFE e o sistema de 

Finanças Públicas do Estado – FPE para centralizar as informações oriundas dos 

cadastros próprios dos órgãos e das entidades da Administração Pública Estadual. 
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2.2 – Inclusões 

 

São consideradas pendências passíveis de inclusão no CADIN/RS: 
 
I - As obrigações tributárias vencidas e não pagas há mais de sessenta 

dias e as demais obrigações pecuniárias vencidas e não pagas há mais de trinta 
dias;  

 
II - A ausência de prestação de contas já exigível por força de 

dispositivo legal ou cláusula de convênio, acordo ou contrato; 
 
III - A não comprovação do cumprimento de dispositivo constitucional 

ou legal, quando a lei ou cláusula de convênio, acordo ou contrato exigir essa 
comprovação. 

 
No caso de obrigações pecuniárias vencidas a que se refere o item I é 

obrigatória a inclusão no cadastro aquelas cujo somatório dos valores atualizados 

para uma mesma pessoa física ou Jurídica seja superior ao limite estabelecido no 

artigo 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

Quanto à inclusão de importâncias inferiores citadas no parágrafo 

anterior, é conveniente avaliar a questão da materialidade e economicidade, para 

que os procedimentos adotados com vista à recuperação desses valores não gerem 

maiores custos do que a quantia a ser recuperada, nesse sentido, devem ser 

inscritos os valores iguais ou superiores ao valor mínimo para ajuizamento, nos 

termos estabelecidos pelo art. 2º da Lei 9.298/1991, conforme orienta a Informação 

CAGE/DEO 40/2014. 

 

Relativamente ao item II, a inclusão de município ou órgão municipal 

no CADIN/RS, será precedida de comunicação prévia pela Secretaria da Fazenda, a 

qual encaminhará correspondência e efetivará a inclusão, de forma automática, em 

quinze dias contados da data do comunicado. Quando a pendência não for incluída 

automaticamente pelas transações da execução orçamentária, o ordenador de 

despesa deve providenciar a respectiva comunicação da inclusão no CADIN/RS, 

com antecedência mínima de 15 dias. 

À Central do CADIN/RS compete efetuar as inclusões de pessoas 

físicas ou jurídicas condenadas por atos lesivos à administração pública, pelos quais 

ensejaram o encaminhamento de ofício pelo Poder Judiciário e cujas condenações 
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tenham sido transitadas em julgado. Essas inclusões se dão de forma manual e 

terão prazo determinado na sentença para a sua exclusão. 

 

2.3 – Exclusões 

 

O registro no CADIN/RS será excluído: 

I  - definitivamente, quando houver a sua quitação; 

II - temporariamente, mediante suspensão do registro. 

 

Cada órgão ou entidade é o responsável exclusivo pelos dados 

fornecidos ao CADIN/RS, devendo providenciar a imediata exclusão do cadastro as 

pendências que tiverem sido regularizadas, sem prejuízo da responsabilidade 

prevista nos demais itens do art. 7º do Decreto estadual 36.888/96. 

 

Os dirigentes dos órgãos e entidades deverão designar servidores que 

atuarão como operadores. 

 
2.4 – SUSPENSÕES 

 

A suspensão do registro no CADIN/RS não implica a sua retirada do 

cadastro, mas apenas a interrupção temporária dos efeitos gerados pela existência 

de pendência, tornando o registro imperceptível na consulta pelos usuários, e só 

será possível na existência de uma das seguintes hipóteses: 

a) pessoa física ou jurídica houver ajuizado ação com objetivo de 

discutir a natureza ou o valor da pendência, desde que oferecida garantia idônea e 

suficiente ao juízo, na forma da lei; 

b) municípios em situação de emergência ou calamidade pública; 

c) pessoa física ou jurídica comprovar a entrega da prestação de 

contas a que estiver obrigada, mas ainda não examinada pelo órgão competente. 

Nesse caso a suspensão vigora por prazo determinado, o qual não poderá exceder 

a 90 dias, contados da data da sua efetivação; e 

d) pessoa jurídica de direito público interno responsável por obrigação 

vencida que comprovar possuir créditos vencidos junto a Administração Pública 

Estadual e tiver seu pedido de encontro de contas deferido pelo Secretário de 

Estado da Fazenda. 
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A existência de pendência no CADIN/RS não impede a transferência 

de recursos estaduais aos municípios, quando esses recursos forem destinados à 

execução de ações nas áreas da assistência social, da saúde ou da educação. 

No entanto, se houver pendência no CADIN/RS em razão da inexistência de 

prestação de contas de recursos oriundos dessas mesmas áreas, o município ficará 

impedido de receber novos recursos.  

Também se desconsidera os impedimentos no CADIN/RS quando 

ocorrer transferências de recursos estaduais aos municípios destinadas às 

demandas da consulta popular, independente de área. 

 

Verificada as hipóteses anteriormente descritas nas letras “a”, “b” e “d” 

a DCC/CAGE providenciará a suspensão da pendência no CADIN/RS. 

 

A suspensão do registro de pendência determinada por meio de ação 

judicial será realizada exclusivamente pela Seção de Gerenciamento do CADIN/RS, 

para a qual deverão ser encaminhadas cópias dos documentos pertinentes. 

 
Quando o registro da pendência houver sido suspenso por meio de 

medida judicial, o seu responsável, sempre que solicitado, deverá informar à Seção 

de Gerenciamento do CADIN/RS o estágio em que se encontra o processo judicial e 

apresentar as certidões pertinentes. 

 

Quando ocorrer a situação elencada na letra “c”, a suspensão será 

efetuada exclusivamente pelas Seccionais da CAGE, responsáveis pela emissão do 

parecer final sobre a prestação de contas, a qual após o exame do processo de 

prestação de contas adotará uma das seguintes providências: 

I - cancelará a suspensão, efetuando, imediatamente, a exclusão da 

pendência do CADIN/RS, caso a prestação de contas esteja regular e nesse caso 

efetuará a inclusão da prestação de contas no sistema, encerrando-se assim o 

compromisso perante o órgão concedente do recurso. 

II - cancelará a suspensão, sem excluir a pendência, caso a prestação 

de contas apresente irregularidade que impeça a emissão de parecer para 

considera-la regular. 
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2.5 - CONSULTAS 

 
É obrigatória a consulta prévia ao CADIN/RS pelos órgãos e pelas 

entidades da Administração Pública Estadual, para a realização dos seguintes atos: 

I - concessão de auxílios e contribuições; 

II - concessão de incentivos fiscais e financeiros; 

III - celebração de convênios, acordos, ajuste ou contratos que 

envolvam o desembolso, a qualquer título, de recursos financeiros; 

IV - concessão de empréstimos e financiamentos, bem como de 

garantias de qualquer natureza; 

V - repasse de parcela de convênio ou contrato de financiamento, 

quando o desembolso acorrer de forma parcelada. 

 

A consulta ao CADIN/RS também deve ocorrer em todas as fases da 

despesa (empenho/liquidação/pagamento) com a finalidade de comprovar o 

cumprimento da obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do 

contrato, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

Nos casos de existência de registro no CADIN/RS, o gestor notificará 

formalmente a contratada para que, no prazo de 15 dias, regularize sua situação 

perante o Estado.  

O período concedido à contratada para regularização não poderá ser 

computado como atraso de pagamento, para efeitos de cobrança de multa, tendo 

em vista que a responsabilidade é da empresa. 

A existência de registro no CADIN/RS, oriundo de inscrição em dívida 

ativa, caracteriza descumprimento dos fundamentos da relação contratual, nela 

compreendida a prova de regularidade fiscal. 

A comprovação da consulta se dará por meio da impressão da tela do 

sistema AFE, a qual deverá ser anexada ao processo. 

 

A consulta ao CADIN/RS poderá ser dispensada nos casos de: 

I - repasses determinados por disposições constitucionais; 
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II - repasses do Plano Básico de Ações de Mútua Colaboração, criado 

pela Lei 10.388/1995, a qual objetivou incentivar as ações municipais de interesse 

mútuo, avaliar os resultados e disciplinar a participação dos municípios no 

crescimento da arrecadação do ICMS, regulamentada pelo Decreto nº 36.009/95; 

III - concessão de auxílios a municípios atingidos por calamidade 

pública ou situação de emergência reconhecida pelo Estado (Decretos municipais 

ratificados por Decreto do Governador); 

IV - operações para regularização das pendências objeto do registro no 

CADIN/RS; 

V - transações entre órgãos da Administração Pública Estadual; e 

VI - transações cujo valor a ser desembolsado seja inferior ao limite 

estabelecido no art. 24, II, da Lei 8.666/93. 

 

2.6 - ENCONTRO DE CONTAS 

Mediante encontro de contas, previsto na alínea “i” do parágrafo único 

do artigo 3º da Lei Estadual nº 10.697/96, é permitida a regularização de pendências 

de natureza pecuniária (Decreto 38.135/1998). 

No encontro de contas serão computados: 

I – as pendências ativas de natureza pecuniária da entidade requerente 

registrada no Cadastro, em sua totalidade, inclusive as que decorram de ausência 

de prestação de contas relativas a repasses de recursos financeiros; 

II – os créditos vencidos, devidamente comprovados, indicados pelo 

requerente ou, quando não houver a discriminação destes ou eles forem 

insuficientes para compensar os débitos, os demais créditos de natureza pecuniária 

da entidade requerente, dando-se preferência àqueles registrados na Administração 

Direta, bem como se observando a ordem cronológica de exigibilidade; 

III – os débitos e os créditos reciprocamente reconhecidos entre 

entidades estaduais. 

 

Poderão requerer encontro de contas os municípios e demais pessoas 

jurídicas de direito público interno, as quais comprovadamente possuírem créditos 

vencidos junto a Administração Pública Estadual, desde que a natureza desses 

créditos não esteja sujeito à prestação de contas. Os recursos mais utilizados são os 

provenientes de Auxílios não Sujeitos a Comprovação, Prêmios em Espécie, Cota-
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Parte da Contribuição do Salário Educação e Cota-Parte do Petróleo de Produção 

Nacional. 

 

2.7 – RESPONSABILIDADES 

 

Será pessoalmente responsabilizado o dirigente de órgão ou entidade 

que: 

I – deixar de consultar previamente o CADIN/RS nos casos em que 

essa consulta for obrigatória; 

II – determinar a tramitação de processos que tenham registro no 

CADIN/RS, que se referirem: 

a) à concessão de auxílios e contribuições, de incentivos fiscais e 

financeiros, de empréstimos e financiamentos e de garantias de qualquer natureza; 

b) à celebração de convênios, acordos, ajustes ou contratos que 

envolvam o desembolso de recursos financeiros; 

c) ao repasse de parcela de convênio ou contrato de financiamento, 

quando o desembolso ocorrer de forma parcelada, sem comunicar o fato à pessoa 

física ou jurídica responsável pela pendência, entregando-lhe o comprovante da 

consulta; 

III – determinar a retomada da tramitação de processo que houver sido 

sustada em razão de registro no CADIN/RS, sem a quitação da pendência e sua 

correspondente retirada do registro no Cadastro, ou a suspensão da pendência 

nesse instrumento; 

IV – não providenciar a retirada do registro no CADIN/RS de pendência 

já regularizada; 

V – não providenciar a suspensão do registro no Cadastro nos casos 

em que esta couber; 

VI – não efetuar o cancelamento da suspensão do registro no 

CADIN/RS quando não mais persistirem as condições que a determinaram; 

VII – não providenciar a atualização tempestiva das informações 

relativas às pendências do seu órgão ou da sua entidade passíveis de registro no 

CADIN/RS; 
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VIII – utilizar ou divulgar informações registradas no CADIN/RS para 

fins outros que não os previstos no Decreto Estadual nº 36.888/96 ou que acarretem 

prejuízos a terceiros; 

IX – inviabilizar ou prejudicar, por ação ou omissão, a 

operacionalização, o funcionamento e a finalidade do CADIN/RS. 
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LEI Nº 10.697, DE 12 DE JANEIRO DE 1996. 
 

Autoriza a criação do Cadastro Informativo - CADIN/RS - 
das pendências perante órgãos e entidades da 
Administração Pública Estadual e dá outras 
providências. 

 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. 
 
Faço saber, em cumprimento ao disposto no artigo 82, inciso IV, da 

Constituição do Estado, que a Assembleia Legislativa aprovou e eu sanciono e 
promulgo a Lei seguinte: 

 
Art. 1º - É o Poder Executivo autorizado a criar e manter Cadastro 

Informativo representado pela sigla CADIN/RS, contendo as pendências de pessoas 
físicas e jurídicas perante órgãos e entidades da Administração Pública Estadual. 

 
Parágrafo único - Para efeitos desta Lei, consideram-se como 

integrantes da Administração Pública Estadual, os órgãos da Administração Direta, 
inclusive fundos especiais, as autarquias, as fundações e as sociedades de 
economia mista estaduais, incluindo suas controladas. 

 
Art. 2º - São consideradas pendências passíveis de inclusão no 

CADIN/RS: 
 
I - as obrigações pecuniárias vencidas e não pagas; 
 
II - a ausência de prestação de contas, exigível em razão de disposição 

legal ou cláusula de convênio, acordo ou contrato; e 
 
III - a não comprovação do cumprimento de dispositivo constitucional 

ou legal, quando a lei ou cláusula do convênio, acordo ou contrato exigir essa 
comprovação. 

 
Parágrafo 1º - VETADO. 
 
Parágrafo 2º - VETADO. 
 
Art. 3º - A existência de registro no CADIN/RS impede os órgãos e 

entidades da Administração Pública Estadual de realizarem os seguintes atos: 
(Redação dada pela Lei nº 11.636, de 30 de maio de 2001). 

 
I - concessão de auxílios e contribuições; (Redação dada pela Lei nº 

11.636, de 30 de maio de 2001). 
 
II - concessão de incentivos fiscais e financeiros; (Redação dada pela 

Lei nº 11.636, de 30 de maio de 2001). 
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III - celebração de convênios, acordos, ajustes ou contratos que 
envolvam o desembolso, a qualquer título, de recursos financeiros; (Redação dada 
pela Lei nº 11.636, de 30 de maio de 2001). 

 
IV - concessão de empréstimos e financiamentos, bem como de 

garantias de qualquer natureza; (Redação dada pela Lei nº 11.636, de 30 de maio 
de 2001). 

 
V - repasse de valores de convênio ou de contrato de financiamento. 

(Redação dada pela Lei nº 11.636, de 30 de maio de 2001). 
 
Parágrafo único - O disposto neste artigo não se aplica: (Redação dada 

pela Lei nº 11.636, de 30 de maio de 2001). 
 
a) à concessão de auxílios a municípios atingidos por calamidade 

pública ou em situação de emergência devidamente reconhecida em decreto; 
(Redação dada pela Lei nº 11.636, de 30 de maio de 2001). 

 
b) às operações destinadas à regularização das pendências já inscritas 

ou que sejam passíveis de inscrição no CADIN/RS; (Redação dada pela Lei nº 
11.636, de 30 de maio de 2001). 

 
c) aos repasses correspondentes à descentralização a municípios de 

ações cuja responsabilidade pela execução seja do Estado; (Redação dada pela Lei 
nº 11.636, de 30 de maio de 2001). 

 
d) quando a pessoa física ou jurídica responsável pela pendência 

perante a Administração Pública Estadual houver ajuizado ação com o objetivo de 
discutir a natureza da obrigação ou o seu valor, desde que oferecida garantia idônea 
e suficiente ao juízo, na forma da lei; (Redação dada pela Lei nº 11.636, de 30 de 
maio de 2001). 

 
e) aos repasses efetuados aos municípios relativos à merenda escolar. 

(Alínea incluída pela Lei nº 11.602, de 11 de abril de 2001, vetada pelo Governador 
do Estado e mantida pela Assembleia Legislativa em publicação no DOE de 24 de 
agosto de 2001). 

 
f) (Alínea vetada pelo Governador do Estado e mantida pela 

Assembleia Legislativa em publicação no DOE de 24 de agosto de 2001. Mantido o 
veto pela ADIN nº 70003720208). 

 
g) quando estiver suspensa a exigibilidade da pendência objeto do 

registro, nos termos da lei; (Alínea incluída pela Lei nº 11.636, de 30 de maio de 
2001). 

 
h) quando a pessoa física ou jurídica comprovar a entrega da 

prestação de contas a que estiver obrigada e esta não tiver sido examinada pelo 
órgão competente; (Alínea incluída pela Lei nº 11.636, de 30 de maio de 2001). 

 
i) quando a pessoa jurídica de direito público interno responsável por 

obrigação vencida comprovar possuir créditos vencidos junto a órgãos ou entidades 
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da Administração Pública Estadual e formalizar pedido de encontro de contas ao 
Secretário de Estado da Fazenda, enquanto não apreciado o pedido. (Alínea 
incluída pela Lei nº 11.636, de 30 de maio de 2001). 

 
Art. 4º - A falta de prestação de contas regular relativamente aos 

repasses de que trata a alínea “c” do parágrafo único do artigo anterior impede a 
efetivação de novos repasses com a mesma finalidade, sem prejuízo da aplicação 
de outras penalidades previstas em lei ou no instrumento de convênio. (Redação 
dada pela Lei nº 11.636, de 30 de maio de 2001). 

 
Art. 5º - Será pessoalmente responsabilizado o dirigente de órgão ou 

entidade que: 
 
I - descumprir o disposto nos artigos 3º e 4º desta Lei; 
 
II - utilizar ou divulgar as informações cadastradas para fins outros que 

não previstos nesta Lei e que acarretem prejuízos a terceiros; 
 
III - não providenciar a atualização tempestiva dos cadastros de sua 

entidade, que servem de base para a alimentação do CADIN/RS; e 
 
IV - inviabilizar ou prejudicar, por ação ou omissão, a operacionalização 

e o funcionamento do CADIN/RS. 
 
Parágrafo único - A responsabilidade, a que se refere o artigo, somente 

será elidida se ficar comprovado que o ato ou omissão tiver sido praticado por 
servidor ou empregado subordinado, ao qual serão aplicadas as sanções cabíveis 
previstas em lei. 

 
Art. 6º - O Poder Executivo regulamentará a disposto nesta Lei, bem 

como, definirá os critérios, quanto a prazos, valores e formas de acesso, para 
inclusão, suspensão, exclusão e consulta de pendências no CADIN/RS. (O Decreto 
nº 36.888, de 2 de setembro de 1996, regulamentou esta Lei) (O Decreto n.º 38.135, 
de 12 de janeiro de 1996, "Dispõe sobre a regularização de pendências, de natureza 
pecuniária, de Municípios e demais pessoas jurídicas de direito público interno, 
registradas no CADIN/RS, mediante encontro de contas") 

 
Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 8º - Revogam-se as disposições em contrário. 

 
PALÁCIO PIRATINI, em Porto Alegre, 12 de janeiro de 1996. 
DOE de 15/01/96 
 
 

ANTONIO BRITTO, 
Governador do Estado. 
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LEI Nº 10.770, DE 23 DE ABRIL DE 1996. 

 
Altera a Lei nº 10.697, de 12 de janeiro de 1996, que 
autoriza a criação do Cadastro Informativo - CADIN/RS. 

 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. 
 
Faço saber, em cumprimento ao disposto no artigo 82, inciso IV, da 

Constituição do Estado, que a Assembleia Legislativa aprovou e eu sanciono e 
promulgo a Lei seguinte: 

 
Art. 1º - É incluído o inciso IV no parágrafo único do artigo 4º da Lei nº 

10.697, de 12 de janeiro de 1996, com a seguinte redação: 
 
"Art. 4º -............................................................................................... 
 
Parágrafo único - ................................................................................ 
 
IV - a pessoa jurídica de direito público interno responsável por 

obrigação vencida comprovar possuir créditos vencidos junto a órgãos ou entidades 
da Administração Pública Estadual e formalizar pedido de encontro de contas ao 
Secretário de Estado da Fazenda, enquanto não apreciado o pedido." 

 
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário. 

 
PALÁCIO PIRATINI, em Porto Alegre, 23 de abril de 1996. 
DOE de 24/04/96 
 
 

ANTÔNIO BRITTO, 
Governador do Estado 
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LEI Nº 11.602, DE 11 DE ABRIL DE 2001. 

 

Altera a redação da Lei nº 10.697, de 12 de janeiro de 
1996, que autoriza a criação do Cadastro Informativo - 
CADIN/RS - das pendências perante órgãos e entidades 
da Administração Pública Estadual e dá outras 
providências. 

 
Deputado Sérgio Zambiasi, Presidente da Assembleia Legislativa do 

Estado do Rio Grande do Sul. 
 
Faço saber, em cumprimento ao disposto no parágrafo 7º do artigo 66 

da Constituição do Estado, que a Assembleia Legislativa aprovou e eu promulgo a 
seguinte lei: 

 
Art. 1º - Na Lei nº 10.697, de 12 de janeiro de 1996, é acrescentado, no 

art. 3º, parágrafo único, alínea "e", com a seguinte redação: 
 
"Art. 3º - ... 
 
I - ... 
 
II - ... 
 
III - ... 
 
IV - ... 
 
V - ... 
 
Parágrafo único - ... 
 
a) ... 
 
b) ... 
 
c) ... 
 
d) ... 

 
e) - aos repasses efetuados aos municípios relativos à merenda 

escolar." 
 
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário. 

 
Assembleia Legislativa do Estado, em Porto Alegre, 11 de abril de 2001. 
DOE de 12/04/2001 
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Deputado Sérgio Zambiasi, 
Presidente. 
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LEI Nº 11.636, DE 30 DE MAIO DE 2001. 

 
Altera a Lei nº 10.697, de 12 de janeiro de 1996, que 
autoriza a criação do Cadastro Informativo - CADIN/RS - 
das pendências perante órgãos e entidades da 
Administração Pública Estadual. 

 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. 

 
Faço saber, em cumprimento ao disposto no artigo 82, inciso IV, da 

Constituição do Estado, que a Assembleia Legislativa aprovou e eu sanciono e 
promulgo a Lei seguinte: 
 

Art. 1º - O art. 3º e o art. 4º da Lei nº 10.697, de 12 de janeiro de 1996, 
passam a vigorar com a seguinte redação: 

 
"Art. 3º - A existência de registro no CADIN/RS impede os órgãos e 

entidades da Administração Pública Estadual de realizarem os seguintes atos: 
 
I - concessão de auxílios e contribuições; 
 
II - concessão de incentivos fiscais e financeiros; 
 
III - celebração de convênios, acordos, ajustes ou contratos que 

envolvam o desembolso, a qualquer título, de recursos financeiros; 
 
IV - concessão de empréstimos e financiamentos, bem como de 

garantias de qualquer natureza; 
 
V - repasse de valores de convênio ou de contrato de financiamento. 
 
Parágrafo único - O disposto neste artigo não se aplica: 
 
a) à concessão de auxílios a municípios atingidos por calamidade 

pública ou em situação de emergência devidamente reconhecida em decreto; 
 
b) às operações destinadas à regularização das pendências já inscritas 

ou que sejam passíveis de inscrição no CADIN/RS; 
 
c) aos repasses correspondentes à descentralização a municípios de 

ações cuja responsabilidade pela execução seja do Estado; 
 
d) quando a pessoa física ou jurídica responsável pela pendência 

perante a Administração Pública Estadual houver ajuizado ação com o objetivo de 
discutir a natureza da obrigação ou o seu valor, desde que oferecida garantia idônea 
e suficiente ao juízo, na forma da lei; 
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e) aos repasses efetuados aos municípios relativos à merenda escolar. 
(Alínea vetada pelo Governador do Estado e mantida pela Assembleia Legislativa 
em publicação no DOE de 24 de agosto de 2001). 

 
f) (Alínea vetada pelo Governador do Estado e mantida pela 

Assembleia Legislativa em publicação no DOE de 24 de agosto de 2001. Mantido o 
veto pela ADIN nº 70003720208) 

 
g) quando estiver suspensa a exigibilidade da pendência objeto do 

registro, nos termos da lei; 
 
h) quando a pessoa física ou jurídica comprovar a entrega da 

prestação de contas a que estiver obrigada e esta não tiver sido examinada pelo 
órgão competente; 

 
i) quando a pessoa jurídica de direito público interno responsável por 

obrigação vencida comprovar possuir créditos vencidos junto a órgãos ou entidades 
da Administração Pública Estadual e formalizar pedido de encontro de contas ao 
Secretário de Estado da Fazenda, enquanto não apreciado o pedido. 

 
Art. 4º - A falta de prestação de contas regular relativamente aos 

repasses de que trata a alínea “c” do parágrafo único do artigo anterior impede a 
efetivação de novos repasses com a mesma finalidade, sem prejuízo da aplicação 
de outras penalidades previstas em lei ou no instrumento de convênio." 

 
Art. 2º - (Artigo vetado pelo Governador do Estado e mantida pela 

Assembleia Legislativa em publicação no DOE de 24 de agosto de 2001. Mantido o 
veto pela ADIN nº 70003720208) 

 
Parágrafo único - (Parágrafo vetado pelo Governador do Estado e 

mantida pela Assembleia Legislativa em publicação no DOE de 24 de agosto de 
2001. Mantido o veto pela ADIN nº 70003720208) 

 
Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário. 

 
PALÁCIO PIRATINI, em Porto Alegre, 30 de maio de 2001. 
DOE de 31/05/2001 
 
 

OLÍVIO DUTRA, 
Governador do Estado. 
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 LEI Nº 13.011, DE 10 DE JULHO DE 2008.  

 

Dispõe sobre a transferência de recursos estaduais aos 
Municípios, para execução de atividades nas áreas da 
assistência social, da educação e da saúde e dá outras 

providências.  
 

A GOVERNADORA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.  

 

Faço saber, em cumprimento ao disposto no artigo 82, inciso IV, da 
Constituição do Estado, que a Assembleia Legislativa aprovou e eu sanciono e 
promulgo a Lei seguinte:  

 
Art. 1º - Ficam suspensos os impedimentos para a transferência de 

recursos estaduais aos municípios, destinados à execução de ações nas áreas da 
assistência social, da educação e da saúde, decorrentes de pendências objeto de 
registro no Cadastro Informativo - CADIN/RS.  

 
Parágrafo único - Não se aplica o disposto neste artigo às pendências 

oriundas da ausência de prestação de contas de recursos recebidos para aplicação 
em cada uma das áreas de que trata o “caput” deste artigo.  

 
Art. 2º - Aplica-se o disposto no art. 1° aos pagamentos das demandas 

provenientes da consulta popular, independente da área.  
 
Art. 3º - Fica incluída a alínea “j” ao parágrafo único do art. 3° da Lei n° 

10.697, de 12 de janeiro de 1996, que autoriza a criação do Cadastro Informativo - 
CADIN/RS - das pendências perante órgãos e entidades da Administração Pública 
Estadual e dá outras providências, alterada pela Lei n° 11.636, de 30 de maio de 
2001, com a seguinte redação:  

 
“Art. 3° - A existência de registro no CADIN/RS impede os órgãos e 

entidades da Administração Pública Estadual de realizarem os seguintes atos: 

................................................................................................... 

Parágrafo único –.................. 

................................................................................................... 

j) quando o responsável por obrigação vencida for pessoa jurídica de 
direito público interno, na condição de garantidora de operações de crédito internas 
ou externas, nos termos da Lei Complementar Federal n° 101, de 04 de maio de 
2000, desde que presente o interesse público, a critério da Secretaria da Fazenda.”  

 

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

PALÁCIO PIRATINI, em Porto Alegre, 10 de julho de 2008.  
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Comentários à Lei 13.011/2008  

 
Os impedimentos no CADIN/RS ficam suspensos quando as transferências de 
recursos estaduais aos municípios forem destinadas à execução de ações nas áreas 
da assistência social, da saúde ou da educação. 

 
Para verificação das condições com vista a liberação de transferências voluntárias a 

municípios no que se refere ao CADIN/RS, temos: 

 

 

Despesa liquidada a Município destinada as áreas de Assistência Social, Saúde ou 

Educação (área Y). 

 

 

 

 1ª questão: O Município tem pendência no CADIN? 

Se não, o pagamento da despesa está liberado; se sim, passa-se à próxima questão: 

 

 2ª questão: a despesa visa à concessão de auxílio a Município atingido por calamidade 

pública ou em situação de emergência devidamente reconhecida em decreto, ou à 

descentralização de ações cuja responsabilidade pela execução seja do Estado, ou à 

merenda escolar? 

Se sim, o pagamento da despesa está liberado; se não, passa-se à próxima questão: 

 

 3ª questão: A pendência no CADIN é decorrente de ausência de prestação de contas de 

recurso anteriormente recebido para aplicação na área Y (mesma área da despesa a 

pagar)? 

Se sim, o pagamento está vedado por força do art. 3º da Lei 10.697/96; se não, 

passa-se à próxima questão: 

 

 4ª questão: A despesa é decorrente de demanda da consulta popular?  

Se sim, o pagamento da despesa está autorizado, de acordo com o disposto no art. 

2º da Lei 13.011/2008; se não, passa-se à próxima questão: 

 

 5ª questão: Y = assistência social, educação ou saúde? 

Se sim, o pagamento da despesa está autorizado, de acordo com o disposto no art. 

1º da Lei 13.011/2008, observado o parágrafo único relativo à prestação de contas; se não, o 

pagamento está vedado por força do art. 3º da Lei 10.697/96. 
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DECRETO Nº 36.888, DE 02 DE SETEMBRO DE 1996. 

 
Regulamenta a Lei nº 10.697, de 12 de 

Janeiro de 1996, que autoriza a criação do Cadastro 
Informativo - CADIN/RS - das pendências perante 
órgãos e entidades da Administração Pública Estadual. 

 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, no uso 

das atribuições que lhe confere o artigo 82, incisos V e VII, da Constituição do 
Estado, e considerando o disposto no artigo 6º da Lei nº 10.697, de 12 de janeiro de 
1996, alterada pela Lei nº 10.770, de 23 de abril de 1996, 
 

D E C R E T A: 
 

Art. 1º - Fica criado o Cadastro Informativo - CADIN/RS, contendo as 
pendências de pessoas físicas e jurídicas perante órgãos e entidades da 
Administração Pública Estadual. 

 
Parágrafo 1º - O CADIN/RS será implantado e administrado pela 

Secretaria da Fazenda, através da Contadoria e Auditoria-Geral do Estado - CAGE, 
utilizando o sistema de Administração Financeira do Estado - AFE como instrumento 
centralizador das informações oriundas dos cadastros próprios dos órgãos e 
entidades da Administração Pública Estadual. 

 
Parágrafo 2º - Para efeitos deste Decreto, consideram-se como 

integrantes da Administração Pública Estadual os órgãos da Administração Direta, 
inclusive os fundos especiais, as Autarquias, as Fundações e as Sociedades de 
Economia Mista, incluindo suas controladas. 

 
Art. 2º - São consideradas pendências passíveis de inclusão no 

CADIN/RS: 
 
I - as obrigações tributárias vencidas e não pagas há mais de 60 

(sessenta) dias e as demais obrigações pecuniárias vencidas e não pagas há mais 
de 30 (trinta) dias;  

 
II - a ausência de prestação de contas já exigível por força de 

dispositivo legal ou cláusula de convênio, acordo ou contrato; 
 
III - a não comprovação do cumprimento de dispositivo constitucional 

ou legal, quando a lei ou cláusula de convênio, acordo ou contrato exigir essa 
comprovação. 

 
§ 1º - No caso das pendências a que se refere o inciso I, é obrigatória a 

inclusão de obrigações cujo somatório dos valores atualizados para uma mesma 
pessoa física ou Jurídica seja superior ao limite estabelecido no artigo 24, inciso II, 
da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. (Parágrafo único renumerado para 
1º pelo Decreto nº 39.702 de 2 de setembro de 1999) 
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§ 2º - A inclusão no CADIN/RS de Município ou órgão municipal, na 

hipótese de que trata o inciso II, será precedida de prévia comunicação pela 
Secretaria da Fazenda, que efetivará, de qualquer forma, a inclusão no CADIN/RS 
em 15 (quinze) dias contados da emissão do comunicado. (Parágrafo incluído pelo 
Decreto nº 39.702 de 2 de setembro de 1999) 

 
Art. 3º - O CADIN/RS conterá relação das pessoas físicas e jurídicas 

responsáveis por pendências perante órgãos ou entidades da Administração Pública 
Estadual, bem como os dados referentes a essas pendências. 

 
Parágrafo 1º - Para fins de consulta de pendências, o CADIN/RS 

fornecerá as seguintes informações. 
 
I - nome, inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou no 

Cadastro Geral de Contribuintes (CGC) do responsável por pendências perante 
órgãos ou entidades da Administração Pública Estadual; 

 
II - nome e endereço dos órgãos ou entidades perante ao quais a 

pessoa física ou jurídica tem pendências; 
 
III - data de vencimento da pendência mais antiga em cada órgão ou 

entidade. 
 
Parágrafo 2º - Mediante acesso restrito que resguarde o sigilo, o 

CADIN/RS poderá fornecer outras informações relativas às pendências perante a 
Administração Pública Estadual, desde que expressamente autorizados pelo 
Secretário de Estado da Fazenda. 

 
Parágrafo 3º - Cada órgão ou entidade será o responsável exclusivo 

pelos dados fornecidos ao CADIN/RS, devendo providenciar a imediata exclusão do 
cadastro das pendências que tiverem sua situação regularizada. 

 
Parágrafo 4º - A inexistência de registro no CADIN/RS não implica 

reconhecimento de regularidade de situação, nem elide a apresentação de 
documentos exigidos em lei, decreto ou outro ato normativo. 

 
Art. 4º - É obrigatória a consulta prévia ao CADIN/RS, pelos órgãos e 

entidades da Administração Pública Estadual, para: 
 
I - concessão de auxílios e contribuições; 
 
II - concessão de incentivos fiscais e financeiros; 
 
III - celebração de convênios, acordos, ajuste ou contratos que 

envolvam desembolso, a qualquer título, de recursos financeiros; 
 
IV - concessão de empréstimos e financiamentos, bem como de 

garantias de qualquer natureza; 
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V - repasse de parcela de convênio ou contrato de financiamento, 
quando o desembolso acorrer de forma parcelada. 

 
Parágrafo 1º - O disposto neste artigo não se aplica: 
 
I - aos repasses determinados por disposições constitucionais; 
 
II - aos repasses efetuados à conta do Plano Básico de Ações de 

Mútua Colaboração, criado pela Lei nº 10.388, de 02 de maio de 1995, 
regulamentada pelo Decreto nº 36.009, de 06 de junho de 1995; 

 
III - à concessão de auxílios à Municípios atingidos por calamidade 

pública ou em situação de emergência, reconhecida pelo Estado; 
 
IV - às operações destinadas à regularização das pendências objeto do 

registro no CADIN/RS; 
 
V - às transações entre órgãos e entidades da Administração Pública 

Estadual; 
 
VI - quando o valor total a ser desembolsado for inferior ao limite 

estabelecido no artigo 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 
 
Parágrafo 2º - A comprovação da realização da consulta dar-se-á 

mediante a emissão de documento pelo sistema AFE, o qual, não apresentado 
registro de pendência, deverá ser juntado ao processo de formalização das 
transações referidas no "caput" deste artigo como condição para sua tramitação à 
etapa seguinte do processamento. 

 
Parágrafo 3º - Nos casos em que houver registro no CADIN/RS de 

pendência perante órgão ou entidade da Administração Pública Estadual, o servidor 
ou empregado, responsável pelo exame do processo, abster-se-á de dar 
prosseguimento ao mesmo e comunicará o fato à pessoa física ou jurídica 
responsável pela pendência, entregando-lhe o comprovante da consulta. 

 
Parágrafo 4º - A retomada da tramitação do processo que houver sido 

sustada em razão do disposto no parágrafo anterior só será possível quando ocorrer 
uma das seguintes situações: 

 
I - houver a quitação da pendência com a correspondente retirada do 

registro no CADIN/RS; 
 
II - houver a suspensão do registro da pendência no CADIN/RS. 
 
Art. 5º - A suspensão do registro no CADIN/RS, a qual não se implica a 

sua retirada do cadastro mas apenas a interrupção temporária dos efeitos gerados 
pela existência de registro de pendência, só será possível na verificação de uma das 
seguintes hipóteses: 

 



 

Manual do CADIN/RS 

 

_________________________________________________________________________________ 

Contadoria e Auditoria-Geral do Estado - CAGE  
Rua Siqueira Campos, 1044, 4º andar, sala 426-B - Porto Alegre/RS. CEP 90.010-001. 

                  Telefone: (51) 3214 5211 – (51) 3214 5215 – E-mail: dcce.cage@sefaz.rs.gov.br 

I - a pessoa física ou jurídica houver ajuizado ação com o objetivo de 
discutir a natureza da pendência ou a seu valor, desde que oferecida garantia 
idônea o suficiente ao Juízo, na forma da lei; 

 
II - a exigibilidade da pendência objeto do registro estiver suspensa por 

determinação legal; 
 
III - a pessoa física ou jurídica comprovar a entrega da prestação de 

contas a que estiver obrigada a esta ainda não tiver sido examinada pelo órgão 
competente. 

 
IV - a pessoa Jurídica de direito público interno responsável por 

obrigação vencida comprovar possuir créditos vencidos junto a órgãos ou entidades 
da Administração Pública Estadual e formalizar pedido de encontro de contas ao 
Secretário de Estado da Fazenda, enquanto não apreciado o pedido. 

 
Parágrafo 1º - A suspensão a que se refere este artigo será: 
 
I - determinada, de ofício, pelo dirigente máximo do órgão ou entidade, 

ou acolhendo requerimento fundamentado do interessado, nas situações previstas 
nos incisos I e II do "caput" do artigo; 

 
II - efetuada pelo responsável pela emissão do parecer final sobre a 

prestação de contas, quando o interessado comprovar haver protocolado o 
respectivo processo junto ao órgão ou entidade ao qual deve apresentá-la; 

 
III - efetuada pela Contadoria e Auditoria-Geral do Estado, mediante 

determinação do Secretário de Estado da Fazenda, na situação a que se refere o 
inciso IV do "caput" do artigo. 

 
Parágrafo 2º - A suspensão terá vigência por prazo determinado, o qual 

não poderá ser superior, a 90 (noventa) dias, contados desde a data de sua 
efetivação. 

 
Parágrafo 3º - O dirigente, autoridade ou responsável que houver 

determinado ou efetuado a suspensão do registro de pendência no CADIN/RS 
deverá providenciar, imediatamente, o cancelamento dessa suspensão quando não 
mais subsistirem os motivos que a determinaram, ainda que não tenha expirado o 
prazo a que se refere o parágrafo anterior. 

 
Parágrafo 4º - Quando a suspensão decorrer da situação a que se 

refere o inciso III do "caput" do artigo, o processo de prestação de contas será 
examinado com preferência, sendo obrigatória a emissão do parecer no prazo a que 
se refere o parágrafo 2º, sob pena de responsabilidade. 

 
Art. 6º - No âmbito de suas respectivas competências, os dirigentes 

máximos dos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual deverão tomar 
as providências necessárias ao pleno cumprimento das disposições deste Decreto e, 
especialmente, assegurar o fornecimento tempestivo ao CADIN/RS das informações 
referentes às pendências do seu órgão ou entidade, na forma que vier a der definida 
pela CAGE. 
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Art. 7º - Será pessoalmente responsabilizado o dirigente de órgão ou 

entidade que: 
 
I - deixar, de consultar previamente o CADIN/RS nas transações em 

que essa consulta for obrigatória; 
 
II - determinar a tramitação de processo referente às transações de que 

trata o artigo 4º deste Decreto sem que estejam preenchidas as condições previstas 
nos seus parágrafos 3º e 4º; 

 
III - não providenciar a retirada do registro, no CADIN/RS de pendência 

já regularizada; 
 
IV - não providenciar a suspensão do registro no CADIN/RS nos casos 

em que esta couber; 
 
V - não efetuar o cancelamento da suspensão do registro no 

CADIN/RS quando não mais persistirem as condições que a determinaram; 
 
VI - não providenciar a atualização tempestiva das informações 

relativas às pendências do seu órgão ou entidade passíveis de registro no 
CADIN/RS; 

 
VII - utilizar ou divulgar informações registradas no CADIN/RS para fins 

outros que não os previstos neste Decreto ou que acarretem prejuízos a terceiros; 
 
VIII - inviabilizar ou prejudicar, por ação ou omissão, a 

operacionalização, o funcionamento e a finalidade do CADIN/RS. 
 
Parágrafo único - A responsabilidade a que se refere o artigo, somente 

será elidida se ficar comprovado que a ato ou omissão tiver sido praticado por 
servidor ou empregado subordinado, ao qual serão aplicadas as sanções cabíveis 
previstas em lei. 

 
Art. 8º - À CAGE compete baixar as instruções complementares que se 

fizerem necessárias para a implantação e o funcionamento do CADIN/RS, inclusive, 
no que se refere à padronização dos cadastros dos órgãos e entidades 
participantes, bem como controlar a sua utilização no âmbito da Administração 
Pública Estadual. 

  
Art. 9º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 10 - Revogam-se as disposições em contrário. 
 

PALÁCIO PIRATINI, em Porto Alegre, 02 de setembro de 1996. 
DOE de 03/09/96 
 
 

ANTONIO BRITTO, 
Governador do Estado. 
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DECRETO Nº 38.135, DE 23 DE JANEIRO DE 1998 

 
Dispõe sobre a regularização de 

pendências, de natureza pecuniária, de Municípios e 
demais pessoas jurídicas de direito público interno, 
registradas no CADIN/RS, mediante encontro de contas. 

 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, no uso da 

atribuição que lhe confere o artigo 82, inciso V, da Constituição do Estado e de 
conformidade com o artigo 6º da Lei nº 10.697, de 12 de janeiro de 1996.  

 
D E C R E T A: 

 
Art. 1º - A regularização de pendências de natureza pecuniária de 

Municípios e demais pessoas jurídicas de direito público interno, registradas no 
CADIN/RS, inclusive as decorrentes da ausência de prestações de contas relativas 
ao repasse de recursos financeiros, poderá ser efetuada mediante encontro de 
contas, conforme previsto no inciso IV do parágrafo único do artigo 4º da Lei nº 
10.697, de 12 de janeiro de 1996, incluído pela Lei nº 10.770, de 23 de abril de 1996, 
e o disposto neste Decreto. 

 
Parágrafo único - Excluem-se do encontro de contas de que trata o 

"caput" do artigo, os débitos e créditos já comprometidos nos encontros de contas 
formalizados com amparo na Lei nº 11.018, de 23 de setembro de 1997. 

 
Art. 2º - O responsável pela pessoa jurídica, a que se refere o artigo 

anterior, deverá formalizar o pedido de encontro de contas ao Secretário de Estado 
da Fazenda. 

 
§ 1º - O pedido, que será devidamente autuado sob a forma de 

processo, deverá conter: 
 
I - o dispositivo legal referido no artigo 1º deste Decreto, que 

fundamenta o pedido de encontro de contas; 
 
II - a discriminação dos créditos vencidos do requerente junto a órgãos 

ou entidades estaduais, acompanhada de respectiva comprovação; 
 
III - a declaração expressa de que o requerente sujeita-se às 

disposições deste Decreto, autorizando a compensação de créditos e débitos 
recíprocos. 

 
§ 2º - Caso a entidade requerente não juntar ao seu pedido a 

documentação comprobatória dos seus créditos, serão considerados no encontro de 
contas somente aqueles reconhecidos como líquidos e certos na contabilidade da 
entidade estadual devedora. 

 
Art. 3º - O Processo de formalização do pedido de encontro de contas 

será remetido à Contadoria e Auditoria-Geral do Estado - CAGE, que providenciará: 
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I - a suspensão do registro de pendências da entidade requerente no 

CADIN/RS pelo prazo que lhe for determinado pelo Secretário de Estado da 
Fazenda, se couber; 

 
II - o levantamento e a atualização monetária dos débitos e créditos 

passíveis de inclusão no encontro de contas. 
 
Parágrafo único - Quando houver pendência da pessoa jurídica 

requerente junto a entidades da Administração Indireta do Estado, estas deverão 
fornecer à CAGE, no prazo máximo de cinco dias, as informações necessárias para 
a realização do encontro de contas, em especial: 

 
I - a natureza, o valor e a respectiva data de referência (atualização) 

dos créditos e débitos da pessoa jurídica requerente; 
 
II - as mesmas informações com relação aos créditos e débitos perante 

outras entidades da Administração Pública Estadual. 
 
Art. 4º - Serão computados no encontro de contas: 
 
I - a totalidade das pendências ativas de natureza pecuniária da 

entidade requerente registrada no CADIN/RS, inclusive as que decorram da 
ausência de prestações de contas relativas a repasses de recursos financeiros; 

 
II - os créditos vencidos, devidamente comprovados, indicados pelo 

requerente ou, quando não houver a discriminação dos mesmos ou estes forem 
insuficientes para compensar os débitos, os demais créditos de natureza pecuniária 
da entidade requerente, dando-se preferência àqueles registrados na Administração 
Direta, bem como observando-se a ordem cronológica de exigibilidade; 

 
III - os débitos e créditos reciprocamente reconhecidos entre entidades 

estaduais. 
 
§ 1º - Para efeito de compensação dos créditos e débitos, estes terão 

seus valores monetariamente atualizados, na forma do Decreto nº 37.535, de 08 de 
julho de 1997, considerada a data de formalização do pedido de encontro de contas, 
ainda que a baixa contábil dos mesmos possa ser feita pelos respectivos valores 
originais. 

 
§ 2º - O encontro de contas somente será consumado se os valores 

monetariamente atualizados relativos às pendências da entidade requerente 
puderem se integralmente compensados com os créditos disponíveis, salvo se 
houver o prévio recolhimento à Secretaria da Fazenda do valor correspondente ao 
saldo devedor remanescente. 

 
§ 3º - A CAGE dará ciência à entidade requerente do encontro de 

contas sobre a existência do saldo devedor a que se refere o parágrafo anterior, 
devendo a cópia do respectivo comprovante de recolhimento ser remetida à 
Secretaria da Fazenda para juntada ao processo de formalização do pedido de 
encontro de contas. 
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§ 4º - Se, no prazo de quinze dias da expedição da comunicação a que 

se refere o parágrafo anterior, a entidade requerente não comprovar o recolhimento 
do saldo devedor ou não apresentar proposta alternativa a ser apreciada pelo 
Secretário de Estado da Fazenda, considerar-se-á configurado o desinteresse na 
realização do encontro de contas, sendo o processo imediatamente arquivado e 
canceladas as suspensões de registro de pendências no CADIN/RS. 

 
Art. 5º - O processo de formalização do encontro de contas, 

devidamente instruído pela CAGE, retornará ao Secretário de Estado da Fazenda, 
que deliberará no sentido de deferir o pedido de encontro de contas, determinando a 
baixa contábil dos créditos e débitos mutuamente compensados; ou indeferir o 
pedido de encontro de contas por motivo justificado devidamente expresso no 
despacho deliberatório. 

 
Art. 6º - Após a deliberação do Secretário de Estado da Fazenda, o 

processo será novamente remetido à CAGE para: 
 
I - no caso de deferimento do pedido, providenciar a contabilização do 

encontro de contas no âmbito estadual e dar ciência ao requerente e às demais 
entidades estaduais envolvidas na sua efetivação; 

 
II - se indeferido, efetuar o imediato cancelamento da suspensão do 

registro de pendências no CADIN/RS e dar ciência à entidade da decisão do 
Secretário de Estado da Fazenda. 

 
Parágrafo único - Os órgãos e entidades da Administração Pública 

Estadual ficam obrigados a dar quitação dos valores utilizados no encontro de 
contas, bem como fornecer às entidades participantes todas as informações 
indispensáveis à sua contabilização. 

 
Art. 7º - Não será aceita a formalização de novo pedido de encontro de 

contas de pessoa jurídica de direito público interno que se enquadrar numa das 
seguintes hipóteses: 

 
I - houver formulado pedido anterior nos últimos seis meses e este tiver 

sido indeferido pelo Secretário de Estado da Fazenda; 
 
II - tiver seu pedido anterior arquivado em razão do desinteresse 

configurado no seguimento do processo (§ 4º do artigo 4º); 
 
III - deixar de cumprir suas obrigações perante órgãos e entidades da 

Administração Pública Estadual, injustificadamente, após a realização do encontro 
de contas. 

 
Art. 8º - A realização do encontro de contas na forma deste Decreto 

não exime a responsabilidade dos agentes públicos no que se refere à 
obrigatoriedade da correta aplicação de recursos públicos, servindo apenas para a 
regularização financeira de pendências ativas registradas no CADIN/RS. 
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Art. 9º - A formalização do pedido de encontro de contas implica a 
plena e total aceitação pelo requerente das disposições deste Decreto e das 
instruções complementares que vierem a ser baixadas. 

 
Art. 10 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 11 - Revogam-se as disposições em contrário. 

 
PALÁCIO PIRATINI, em Porto Alegre, 23 de janeiro de 1998. 
DOE de 26/01/98 
 
 

ANTONIO BRITTO, 
Governador do Estado. 
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DECRETO Nº 39.702, DE 02 DE SETEMBRO DE 1999. 

 
Introduz alterações no Decreto nº 36.888, 

de 02 de setembro de 1996, que criou o Cadastro 
Informativo - CADIN/RS - das pendências perante 
órgãos e entidades da Administração Pública Estadual. 

 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, no uso da 

atribuição que lhe confere o artigo 82, inciso V, da Constituição do Estado, 
 

D E C R E T A : 
 
Art. 1º - No Decreto nº 36.888, de 02/09/, o parágrafo único do art. 2º 

passa a ser o § 1º e fica acrescentado o § 2º com a seguinte redação: 
 
"§ 2º - A inclusão no CADIN/RS de Município ou órgão municipal, na 

hipótese de que trata o inciso II, será precedida de prévia comunicação pela 
Secretaria da Fazenda, que efetivará, de qualquer forma, a inclusão no CADIN/RS 
em 15 (quinze) dias contados da emissão do comunicado." 

 
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário. 

 
PALÁCIO PIRATINI, em Porto Alegre, 02 de setembro de 1999. 
DOE de 03/09/99 
 
 

OLÍVIO DUTRA, 
Governador do Estado. 
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IN CAGE Nº 4, DE 05 DE NOVEMBRO DE 1996. 
 

Expede instruções complementares para 
implantação e funcionamento do CADIN/RS. 

 
A CONTADORA E AUDITORA-GERAL DO ESTADO, no uso da 

atribuição que lhe confere o artigo 8º do Decreto n.º 36.888, de 02 de setembro de 
1996, que regulamenta a Lei n.º 10.697, de 12 de janeiro de 1996, alterada pela Lei 
n.º 10.770, de 23 de abril de 1996, 
 

D E T E R M I N A : 
 

Art. 1º - Até 30 (trinta) dias após a publicação desta Instrução 
Normativa, os órgãos e entidades referidos no § 2º do art. 1º do Decreto Estadual n.º 
36.888, de 02 de setembro de 1996, deverão efetuar o cadastramento das 
pendências passíveis de inclusão no Cadastro Informativo - CADIN/RS, implantado 
como módulo específico do sistema Administração Financeira do Estado - AFE. 

 
§ 1º - O cadastramento poderá será feito mediante transferência de 

arquivo magnético, desde de que observadas as instruções e o leiaute previamente 
definidos pela Contadoria e Auditoria-Geral do Estado - CAGE. 

 
§ 2º - O órgão ou entidade responsável pelo cadastro de origem das 

informações constantes no CADIN/RS é também responsável pela atualização  
deste último, podendo se utilizar do mesmo procedimento referido no parágrafo 
anterior, sem prejuízo da possibilidade de efetuar as transações "on line" disponíveis 
no sistema. 

 
§ 3º - Os responsáveis pelos cadastros que alimentam o CADIN/RS 

deverão tomar providências no sentido de assegurar que as informações 
identificadoras da pessoa do responsável pela pendência (nome e o n.º de CGC ou 
do CPF) constem também nesses cadastros. 

 
Art. 2º - Os dirigentes das entidades da Administração Indireta deverão 

designar dois servidores que atuarão como operadores principais, os quais 
responderão solidariamente pela manutenção e funcionamento do CADIN/RS no 
âmbito da entidade, sem prejuízo da responsabilidade prevista no art. 7º do Decreto 
estadual n.º 36.888/96. 

 
§ 1º - compete ao operador principal: 
 
I - receber o treinamento sobre a operacionalização e manutenção do 

CADIN/RS, a ser ministrado pela CAGE; 
 
II - cadastrar e treinar os operadores secundários, assim considerados 

aqueles habilitados a acessarem o CADIN/RS para as consultas de que trata o art. 
4º do Decreto Estadual n.º 36.888/96; 

 
III - providenciar a atualização das pendências referentes à sua 

entidade no CADIN/RS; 
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IV - receber e encaminhar as pessoas que possuam pendências 
registradas no CADIN/RS aos setores competentes visando à sua solução; e 

 
V - comunicar à Central do CADIN/RS da CAGE quaisquer 

irregularidades referentes à operacionalização e ao funcionamento do CADIN/RS no 
âmbito de sua entidade. 

 
§ 2º - Os nomes dos servidores que atuarão como operadores 

principais deverão ser informados à CAGE até 11 de novembro de 1996. 
 
§ 3º - No âmbito da Administração Direta, os operadores principais 

serão indicados pela CAGE, a qual definirá também as respectivas competências, 
observadas as peculiaridades de cada órgão. 

 
§ 4º - O treinamento dos operadores principais ocorrerá a partir de 11 

de novembro de 1996. 
 
Art. 3º - Para efeitos da consulta a que se refere o art. 4º do Decreto n.º 

36.888/96, o acesso ao CADIN/RS pelos operadores secundários será feito através 
do nome ou do n.º do CGC/CPF da pessoa cuja existência de pendência está sendo 
verificada. 

 
§ 1º - Em todo e qualquer acesso ao CADIN/RS, inclusive para 

consultas, será identificado o operador, o qual é pessoalmente responsável pela 
guarda e utilização da sua senha de acesso. 

 
§ 2º - A CAGE definirá os níveis de acesso aplicáveis a cada tipo de 

operador. 
Art. 4º - Fica aprovado o Manual de Operação do CADIN/RS, cujos 

exemplares serão distribuídos aos operadores principais por ocasião do treinamento. 
 
Art. 5º - À Central do CADIN/RS, vinculada ao Gabinete da CAGE, 

compete a coordenação geral do sistema no âmbito da Administração Pública 
Estadual, bem como prestar esclarecimentos e dirimir questões relativas ao seu 
funcionamento. 

 
Art. 6º - Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua 

publicação, 
 
Art. 7º - Revogam-se as disposições em contrário. 

 
DOE de 06/11/96 

 
Vera Rejane Gonçalves de Oliveira, 

Contadora e Auditora-Geral do Estado. 
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IN CAGE N° 4, DE 06 DE AGOSTO DE 1997. 

 
Expede instruções complementares sobre a 

suspensão do registro no CADIN/RS a que se refere o 
inciso III do art. 5° de Decreto n° 36.888, de 02 de 
setembro de 1996, e dá outras providências. 

 
A CONTADORA E AUDITORA-GERAL DO ESTADO, no uso da 

atribuição que lhe confere o artigo 8° de Decreto n° 36.888, de 02 de setembro de 
1996, que regulamenta a Lei n° 10.697, de 12 de janeiro de 1996, alterada pela Lei 
n° 10.770, de 23 de abril de 1996, e 

 
Considerando a necessidade de operacionalizar adequadamente o 

processamento das pendências relativas a prestação de contas no Cadastro 
Informativo - CADIN/RS - , especialmente no âmbito da Administração Direta do 
Estado, 
 

D E T E R M I N A : 
 

Art. 1° - A suspensão de registro de pendência no CADIN/RS, com 
fulcro no inciso III do art. 5° do Decreto estadual n° 36.888, de 02 de setembro de 
1996, será efetuada exclusivamente pela Seccional da CAGE responsável pela 
emissão do parecer final sobre a prestação de contas. 

 
§ 1° - O pedido de suspensão do registro será efetuado: 
 
I - pelo representante legal do órgão ou entidade obrigada a prestar 

contas; ou 
 
II - pelo ordenador de despesa do órgão ou entidade da Administração 

Pública Estadual, quando tiver ciência de que a prestação de contas foi entregue, 
mas que, por motivo justificado, não pôde ser encaminhada tempestivamente para 
exame. 

 
§ 2° - Mediante delegação expressa do dirigente máximo do órgão ou 

entidade, os pedidos de suspensão na forma do inciso II, assim como os demais 
procedimentos previstos nesta Instrução Normativa a cargo do ordenador de 
despesa, poderão ser efetuados pelo diretor financeiro do órgão ou entidade, sem 
prejuízo da responsabilidade  da autoridade delegante. 

 
§ 3° - As Seccionais da CAGE manterão protocolo próprio e específico 

para o recebimento das solicitações de suspensão de registro de pendência. 
 
Art. 2° - O pedido de suspensão de registro efetuado pelo 

representante legal do órgão ou entidade obrigada a prestar contas será instruído 
com os dados identificadores do auxílio ou convênio , o número do processo de 
prestação de contas constante no cartão de protocolo correspondente e a 
declaração expressa, sob as penas da lei, de que o processo contém os 
documentos exigidos pela legislação pertinente e/ou pelo termo de convênio. 
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Art. 3° - O pedido de suspensão de registro efetuado pelo ordenador de 
despesa do órgão ou entidade da Administração Pública Estadual será encaminhado 
mediante ofício dirigido ao Coordenador da Seccional da CAGE. 

 
§ 1° - O ofício conterá a relação das pendências cuja suspensão de 

registro é solicitada, informando para cada uma delas: 
 
I - o nome da pessoa física ou jurídica obrigada a prestar contas; 
 
II - o número do processo de prestação de contas; 
 
III - os dados identificados da pendência, como, por exemplo, processo 

de origem, n° do empenho, valor e objeto; e 
 
IV - a data provável em que o processo de prestação de contas dará 

entrada na Seccional da CAGE, com vistas ao exame para emissão de parecer final. 
 
§ 2° - O ordenador de despesa poderá solicitar, mediante ofício, nova 

suspensão se tiver conhecimento de que, em razão de diligência ou outro motivo 
justificado, o processo de prestação de contas não dará entrada na Seccional da 
CAGE na data especificada no inciso IV do § 1°. 

 
Art. 4° - Ao receber o pedido de suspensão, o Coordenador da 

Seccional da CAGE: 
 
I - providenciará, imediatamente, a suspensão do registro da 

pendência, utilizando a transação CAD-SUS-INC do sistema AFE; 
 
II - indicará como prazo de validade da suspensão a data provável do 

ingresso do processo de prestação de contas na Seccional; 
 
III - mencionará no campo MOTIVO, além do dispositivo legal 

embasador da suspensão (inc. III do § 1° do art. 5° do Decreto n° 36.888/96), o 
número e a data do oficio de solicitação; 

 
IV - quando a solicitação for efetuada na forma do art. 2°, dará ciência 

ao solicitante de que foi efetivada a suspensão, bem como informará o seu prazo de 
validade e as situações que podem levar a interrupção desse prazo; e 

 
V - manterá arquivado o ofício de solicitação, juntando cópia do mesmo 

ao processo de prestação de contas. 
 
§ 1° - Constituem motivos para a interrupção do prazo de validade da 

suspensão o exame e a emissão de parecer sobre a prestação de contas antes da 
data prevista para o término da validade e o não atendimento de diligência no prazo 
previamente fixado (art. 5°, §§ 1° e 2°). 

 
Art. 5° - Quando receber o projeto de prestação d contas, o 

Coordenador da Seccional da CAGE fará a sua inclusão do sistema AFE, através da 
transação PCT-INC, suspendendo a pendência automaticamente por 90 (noventa) 
dias. 
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§ 1° - Se, no exame preliminar ou final da prestação de contas, houver 

necessidade de baixar o processo em diligência, a fim de que o responsável pela 
prestação de contas junte documentos ou preste esclarecimentos, é obrigatória a 
fixação de prazo para o atendimento dessa diligência, período no qual o registro da 
pendência permanecerá suspenso. 

 
§ 2° - Vencido o prazo da diligência, sem que esta tenha sido 

devidamente atendida, a suspensão deverá ser imediatamente cancelada, através 
da transação PCT-SIT (Sit: ñ OK), tornando-se a pendência novamente ativa no 
CADIN/RS. 

 
§ 3° - O ordenador de despesa deverá informar imediatamente ao 

Coordenador da Seccional da CAGE a ocorrência da situação prevista no parágrafo 
anterior, sob pena da responsabilidade (Decreto n° 36.588/96 art. 7°, inc. V). (O 
Decreto n.º 36.588/96 foi mencionado erroneamente neste parágrafo , o correto é 
Decreto n.º 36.888/96 art. 7º, inc.V.) 

 
Art. 6° - Os processos de prestação de contas em relação aos quais 

haja suspensão de pendência terão tratamento prioritário em quaisquer setores por 
onde sua tramitação for obrigatória, sendo examinados com preferência em relação 
aos demais. 

 
Parágrafo único - Havendo justificada necessidade de suspensão de 

pendência referente a prestação de contas já concluída no AFE por período 
adicional, além de 90 (noventa) dias, esta deverá ser efetuada pelo Coordenador da 
Seccional da CAGE através da transação CAD-SUS-INC, com indicação do motivo 
da prorrogação do prazo. 

 
Art. 7° - Após o exame do processo de prestação de contas, o 

Coordenador da Seccional da CAGE adotará uma das seguintes providências: 
 
a) cancelará a suspensão, efetuando, imediatamente, a exclusão da 

pendência do CADIN/RS, caso a prestação de contas esteja regular (transação 
BXA-INC); 

 
b) cancelará a suspensão, sem excluir a pendência, caso a prestação 

de contas apresente irregularidade que impeça a emissão de parecer considerando-
a regular [transação PCT-SIT (Sit: ñ OK)]; ou 

 
c) cancelará a suspensão, sem excluir a pendência, encaminhando o 

processo à Seção de Gerenciamento do CADIN/RS (Divisão de Normas e Trabalhos 
Especiais da Contadoria e Auditoria-Geral do Estado), caso constada a ausência 
injustificada de documentos e o pedido de suspensão de registro houver sido 
formulado na forma do art. 2° [transação do PCT-SIT ( Sit: ñ OK)] 

 
§ 1° - Na situação prevista na alínea "b", o Coordenador da Seccional 

da CAGE comunicará ao solicitante o cancelamento da suspensão, alertando-o 
sobre a reinclusão da pendência no CADIN/RS. 
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§ 2° - Quando a solicitação de suspensão tiver sido efetuada pelo 
ordenador de despesa, cabe a este informar o responsável pelo órgão ou entidade 
obrigada a prestar contas do motivo da reinclusão da pendência no CADIN/RS. 

 
§ 3° - Ocorrendo a situação prevista na alínea "c" deste artigo, a Seção 

de Gerenciamento do CADIN/RS: 
 
a) dará ciência ao responsável pela declaração, a fim de que este 

apresente justificativa no prazo de 5 (cinco) dias úteis; 
 
b) efetuará ela própria, ou solicitará ao setor competente da CAGE, 

diligências visando ao esclarecimento dos fatos, caso necessário; e 
 
c) sugerirá as providências a serem adotadas, inclusive quanto à 

comunicação do fato às autoridades competentes. 
 
Art. 8° - Os processo de prestação de contas que se encontrem em 

diligência, sem que tenha sido previamente fixado prazo para o cumprimento desta, 
deverão ter este prazo estabelecido por quem determinou a diligência. 

 
§ 1° - As pendências referentes ao processos de prestação de contas 

de que trata o caput permanecerão suspensas no CADIN/RS até o vencimento do 
prazo que for estabelecido para o cumprimento da diligência, podendo ser, caso 
necessário, utilizada a forma prevista no parágrafo único do art. 6°. 

 
§ 2° - Cabe a quem determinou a diligência comunicar ao interessado o 

prazo estipulado para o seu cumprimento, bem como efetuar a suspensão 
(Coordenador da Seccional da CAGE) ou o pedido de suspensão (ordenador de 
despesa) da pendência. 

 
Art. 9° - A suspensão de registro de pendência determinada por medida 

judicial, conforme previsto no inciso I do art. 5° do Decreto estadual n° 36.888/96, 
será realizada exclusivamente pela Seção de Gerenciamento do CADIN/RS, para a 
qual deverão ser encaminhadas cópias dos documentos pertinentes, sem prejuízo 
do seu tempestivo encaminhamento à Procuradoria-Geral do Estado. 

 
Parágrafo único - quando o registro da pendência houver sido 

suspenso através de medida judicial, o seu responsável, sempre que solicitado, 
deverá informar à Seção de Gerenciamento do CADIN/RS o estágio em que se 
encontra o processo judicial e apresentar as certidões pertinentes. 

 
Art. 10 - O fornecimento de informações impressas sobre a situação de 

pendências no CADIN/RS só deverá ser efetuado quando for possível identificar, 
direta ou indiretamente, o destinatário da informação, o qual será responsável pela 
sua utilização. 

 
Art. 11 - A simples existência de pendência no CADIN/RS não 

desobriga os ordenadores de despesa de exigir a prestação de contas dos 
responsáveis e nem de aplicar as penalidades previstas em lei, regulamento ou 
instrumento de convênio. 
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Art. 12 - As prestações de contas de convênios, cujos repasses de 
recursos, por parte do Tesouro do Estado, tenham ocorrido com atraso, sem que a 
entidade conveniada haja concorrido para isso, poderão: 

 
a) ter seu prazo de apresentação previsto na cláusula de convênio 

automaticamente prorrogado, por período equivalente ao do atraso verificado no 
repasse do recurso em relação ao cronograma de desembolso previsto; ou, 
alternativamente, 

 
b) ter aceita despesas pertinentes ao objeto do convênio, pagas com 

recursos próprios da entidade, desde que realizadas a partir da data prevista para o 
desembolso dos recursos. 

 
Parágrafo único - O disposto na alínea "b" aplica-se também aos 

auxílios, quando relacionados a eventos com data certa e intransferível. 
 
Art. 13 - No exame das prestações de contas de convênios e auxílios 

deverá ser observado o seguinte: 
 
a) o exame deve residir, essencialmente, na comprovação do 

cumprimento do objeto do convênio ou da finalidade do auxílio; 
 
b) não são motivos para desaprovação de prestação de contas as 

irregularidades que não tenham prejudicado a execução do objeto do convênio ou a 
finalidade do auxílio; 

 
c) as irregularidades a que se refere  a alínea anterior poderão ser 

arroladas em relatório  a ser anexado ao processo de tomada de contas do 
ordenador de despesa, para os fins do cumprimento do disposto no parágrafo único 
do art. 76 da Constituição do Estado; e 

 
d) quando o desembolso de recursos estiver condicionado à prévia 

comprovação da realização da despesa pela entidade conveniada, fica dispensada a 
prestação de contas a posteriori relativa aos valores desembolsados. 

 
Parágrafo único - No exame das minutas de convênio, as Seccionais 

da CAGE deverão sugerir a inclusão ou modificação de cláusulas, visando ao 
aperfeiçoamento da comprovação do objeto de convênio. 

 
Art. 14 - Os servidores de outros órgãos ou entidades, responsáveis 

pela emissão de parecer final sobre prestação de contas, deverão observar, no que 
couber, o disposto nesta Instrução Normativa. 

 
Art. 15 - Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua 

publicação. 
 
Art. 16 - Revogam-se as disposições em contrário, em especial a 

Instrução Normativa CAGE n° 5, de 05 de novembro de 1996. 
 

DOE de 11/08/97 
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Vera Rejane Gonçalves de Oliveira, 

Contadora e Auditora-Geral do Estado. 
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IN CAGE Nº 1, DE 31 DE AGOSTO DE 2001. 

 
Dispõe sobre a inclusão e a retirada de 

pendências de Municípios no CADIN/RS e dá outras 
providências. 

 
O CONTADOR E AUDITOR-GERAL DO ESTADO, no uso de suas 

atribuições, e considerando o disposto no art. 2º da Lei 11.636, de 30 de maio de 
2001, expede a seguinte instrução normativa sobre a inclusão e a retirada de 
pendências de Municípios no CADIN/RS: 

 
Art. 1º - As inclusões e as retiradas de pendências de Municípios e 

órgãos municipais no Cadastro Informativo - CADIN/RS serão efetuadas pelos 
Coordenadores das Seccionais da CAGE ou por servidores de órgãos da 
Administração Direta que tiverem sido previamente autorizados para a realização 
dessas transações. 

 
§ 1º - Compete ao Coordenador da Seccional da CAGE autorizar 

servidores da Administração Direta para incluírem ou retirarem registros de 
pendências no CADIN/RS, podendo, a qualquer tempo e a seu exclusivo critério, 
cancelar ou restringir essa autorização. 
 

 
§ 2º - Os servidores, cujos nomes serão indicados aos Coordenadores 

das Seccionais da CAGE pelos titulares dos órgãos a que se vinculam, serão 
cadastrados como operadores do sistema Administração Financeira do Estado 
(AFE), sendo pessoalmente responsáveis pela guarda e uso regular das senhas de 
acesso. 

 
Art. 2º - Na transação de inclusão de pendência no CADIN/RS é 

obrigatória a indicação do número da notificação a que se refere o art. 2º da Lei 
11.636, de 30 de maio de 2001, bem como do nome da pessoa responsável pela 
sua emissão. 

 
§ 1º - A notificação será emitida e expedida pelo ordenador de despesa 

do órgão ou entidade estadual que for responsável pelo convênio. 
 
§ 2º - A notificação poderá ser expedida por via postal, com Aviso de 

Recebimento (AR), ou entregue diretamente à Prefeitura Municipal, devendo, neste 
caso, o recebimento ser expressamente acusado na segunda via do documento. 

 
§ 3º - A notificação conterá, no mínimo, os seguintes elementos: 
 
a) número de ordem, sigla ou código do órgão notificante e data de 

emissão; 
 
b) nome, CNPJ e endereço da Prefeitura Municipal que está sendo 

notificada; 
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c) menção expressa de que a notificação está sendo feita nos termos 
do que determina a Lei 11.636, de 30 de maio de 2001; 

 
d) descrição resumida da pendência, de modo a permitir a sua 

identificação; 
 
e) menção expressa de que a não regularização da pendência no 

prazo de 30 (trinta) dias contados do recebimento da notificação implicará a inclusão 
do Município no CADIN/RS, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei ou no 
convênio; 

 
f) nome e assinatura do responsável pela sua emissão. 
 
§ 4º - A notificação poderá conter informações ou instruções de modo a 

facilitar e orientar a regularização da pendência pelo notificado, especialmente 
quando for emitida em consequência do não atendimento de diligência que decorra 
do exame de prestação de contas já entregue. 

 
§ 5º - Se a pendência não for regularizada no prazo de 30 (trinta) dias, 

contados a partir do dia seguinte ao do recebimento da notificação conforme 
acusado no AR ou na segunda via do documento, o ordenador de despesa deverá 
tomar as providências necessárias para que a pendência seja imediatamente 
incluída no CADIN/RS. 

 
§ 6º - Se houver recusa em receber a notificação, conforme 

evidenciado no AR ou na segunda via do documento, o prazo a que se refere o 
parágrafo anterior será contado a partir da data em que foi efetuada a tentativa de 
entrega, se expressa, ou da data de expedição da notificação. 

 
Art. 3º - Na transação de retirada de pendência inscrita no CADIN/RS é 

obrigatória a indicação do número do processo de prestação de contas. 
 
§ 1º - A entrega dos documentos que constituirão a prestação de 

contas de convênio ou parcela de convênio deverá ser efetuada no local e na forma 
indicadas no respectivo instrumento ou, quando não houver indicação do local, em 
unidade do órgão ou entidade estadual, responsável pelo convênio, que faça parte 
do Sistema de Protocolo Integrado (SPI). 

 
§ 2º - Ao receber documentos entregues por Município ou órgão 

municipal a título de prestação de contas de convênio ou parcela de convênio, o 
servidor do órgão ou entidade estadual deverá verificar, antes de efetuar ou permitir 
a protocolização, se estão presentes os documentos exigíveis para caracterizar uma 
prestação de contas, em especial: 

 
a) o ofício de encaminhamento; 
 
b) a cópia do instrumento de convênio; 
 
c) a relação discriminada das despesas efetuadas; 
 
d) o extrato bancário da conta-corrente específica do convênio; e 
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e) outros documentos considerados imprescindíveis para o 

recebimento da prestação de contas, desde que prévia e expressamente informados 
ao servidor responsável pelo recebimento ou protocolo. 

 
§ 3º - A ausência de qualquer dos documentos mencionados no 

parágrafo anterior é motivo suficiente para ser considerado como não protocolizado 
o processo de prestação de contas para os fins do parágrafo único do art. 2º da Lei 
11.636/01, salvo se o instrumento de convênio ou determinação expressa do 
ordenador de despesa dispensar a sua juntada. 

 
§ 4º - A verificação da presença dos documentos referidos no § 2º tem 

por finalidade unicamente permitir a protocolização do processo de prestação de 
contas, não implicando, sob nenhuma hipótese, a aceitação desses documentos 
como regulares e nem tampouco a quitação da prestação de contas ou a 
desobrigação da juntada de outros documentos previstos em cláusula do convênio. 

 
§ 5º - O servidor que protocolar a prestação de contas remeterá, 

imediatamente, o respectivo processo ao ordenador de despesa, o qual 
providenciará para que seja retirada a pendência correspondente no CADIN/RS. 

 
§ 6º - O servidor que deixar de cumprir o disposto neste artigo incorrerá 

em falta disciplinar, sujeitando-se às penalidades previstas em lei. 
 
Art. 4º - A Seccional da CAGE encaminhará, mensalmente, ao 

ordenador de despesa relatório contendo as pendências não incluídas no 
CADIN/RS, mas que constam como em situação irregular no sistema AFE no que se 
refere a prestação de contas. 

 
Parágrafo único - O ordenador de despesa informará à Seccional da 

CAGE, no prazo de 10 (dez) dias contados do recebimento do relatório a que se 
refere este artigo, as providências adotadas ou a adotar relativamente a essas 
pendências. 

 
Art. 5º - Poderá ser pessoalmente responsabilizado como incurso nos 

incisos III e IV do art. 5º da Lei 10.697, de 12 de janeiro de 1996, o ordenador de 
despesa que, injustificadamente, deixar de cumprir o disposto nesta Instrução 
Normativa e, em especial: 
 

 
a) não providenciar, imediatamente, a inclusão ou a retirada de 

pendências no CADIN/RS; e 
 
b) deixar de notificar as Prefeituras Municipais relativamente às 

pendências com prazo para prestação de contas vencido ou que estejam em 
situação irregular. 

 
Parágrafo único - Mediante delegação expressa do dirigente máximo 

do órgão ou entidade, os procedimentos previstos nesta Instrução Normativa a cargo 
do ordenador de despesa poderão ser efetuados pelo diretor-geral, pelo diretor 
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administrativo ou pelo diretor financeiro do órgão ou entidade, sem prejuízo da 
responsabilidade da autoridade delegante. 

 
Art. 6º - A Divisão de Controle da Despesa expedirá as instruções 

necessárias para a operacionalização do disposto nesta Instrução Normativa, bem 
como estabelecerá procedimentos específicos de auditoria para verificar o seu 
cumprimento. 

 
Art. 7º - O disposto nesta Instrução Normativa aplica-se a convênios, 

ajustes, acordos e instrumentos congêneres, bem como aos auxílios e demais 
transações em que esteja prevista a obrigação de Município ou órgão municipal 
prestar contas ao Estado. 

 
Parágrafo único - As entidades da Administração Indireta do Estado 

deverão observar no que couber, as disposições desta Instrução Normativa. 
 
Art. 8º - Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua 

publicação. 
 
Art. 9º - Revogam-se as disposições em contrário. 

 
DOE de 03/09/2001 
 
 

GUIOMAR PEDRO MARTINI TORZECKI, 
Contador e Auditor-Geral do Estado. 
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IN CAGE/DRP Nº 01/02, DE 24 DE JUNHO DE 2002.  

 
 

Expede instruções relativas à inclusão, 
suspensão e exclusão de devedores da Fazenda Pública 
Estadual no CADIN/RS. 

 
 

O CONTADOR E AUDITOR-GERAL DO ESTADO e o DIRETOR DO 
DEPARTAMENTO DA RECEITA PÚBLICA ESTADUAL, no uso de suas atribuições 
expedem a seguinte Instrução Normativa conjunta: 

 
1. A partir de 1º de julho de 2002, as pendências decorrentes dos 

débitos inscritos como Dívida Ativa da Fazenda Pública Estadual passam a constar 
do Cadastro Informativo das pendências perante órgãos e entidades da 
Administração Pública Estadual - CADIN/RS, nos termos do disposto no art. 2º, I do 
Decreto nº 36.888, de 02/09/96, que regulamenta a Lei nº 10.697, de 12/01/96, com 
redação dada pela Lei nº 11.636, de 30/05/01. 

 
2. A inclusão, a suspensão e a exclusão, no CADIN/RS, dos devedores 

inscritos como Dívida Ativa é de responsabilidade do Departamento da Receita 
Pública Estadual (DRP) e serão atualizados junto a Contadoria e Auditoria Geral do 
estado (CAGE). 

 
a) diariamente, de forma automática, de acordo com as informações 

constantes no sistema Dívida Ativa - DAT do DRP; 
 
b) por servidor autorizado pelo Diretor do DRP, quando, 

justificadamente, não for possível aguardar a atualização automática de que trata a 
alínea "a". 

 
3. A consulta dos devedores no CADIN/RS deverá ser efetuada no 

sistema AFE da CAGE, mediante as transações CAD-INA-CON-GER e CAD-INA-
CON-DEV. 

 
4. Para orientação sobre a regularização dos débitos inscritos como 

dívida ativa constantes do CADIN/RS, os devedores deverão procurar a repartição 
fazendária à qual se vincula o estabelecimento. 

 
5. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 

 
DOE de 26/06/2002 
 

 

GUIOMAR PEDRO MARTINI TORZECKI, 
Contador e Auditor-Geral do Estado. 

 
ANDRÉ LUIZ BARRETO DE PAIVA FILHO 

Diretor do Departamento da Receita Pública Estadual. 
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INFORMAÇÃO CAGE/DEO 23/2000 

 
Proc. 18577-14.00/00-0 
 
Assunto: Convênio. Período eleitoral. Assinatura. Prazo limite. Transferência 
voluntária.  CADIN.  
Requerente: Secretaria da Saúde. 
Data: 10 de julho de 2000. 
 

Da Assessoria Jurídica da Secretaria da Saúde chega o presente 
expediente em que é solicitada manifestação sobre a regularidade junto ao Cadastro 
Informativo - CADIN/RS, por parte dos Municípios interessados em celebrar 
convênios com aquela Secretaria. Solicita, ainda, orientação sobre o prazo limite 
para a assinatura de convênios, considerando o período eleitoral. 

Em relação ao procedimento relativo aos repasses de recursos a 
Municípios no período eleitoral, cabe referir que o mesmo encontra-se disciplinado 
na Ordem de Serviço nº 026/1999-2002, de 25 de maio de 2000. 

No que diz respeito à regularidade junto ao CADIN/RS, a Lei 10.697, 
de 12 de janeiro de 1996, dispõe em seu art. 3º, que: 

 
Art. 3º - É obrigatória a consulta prévia ao CADIN/RS, pelos órgãos e 

entidades da Administração Pública Estadual, para: 
I - ... 
II - ... 
III - celebração de convênios, acordos, ajustes ou contratos que 

envolvam desembolso, a qualquer título, de recursos financeiros; 
IV - ... 
V - ... 
Parágrafo único - O disposto neste artigo não se aplica: 
a) aos repasses determinados por disposições constitucionais; 
... 
Já a Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, que estabelece 

normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, 
estabelece em seu art. 25: 

 
Art. 25 - Para efeito desta Lei Complementar, entende-se por 

transferência voluntária a entrega de recursos correntes ou de capital a outro ente 
da federação, a título de cooperação, auxílio ou assistência financeira, que não 
decorra de determinação constitucional, legal ou os destinados ao Sistema Único de 
Saúde. 

§ 1º - São exigências para a realização de transferência voluntária, 
além das estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias; 

I - ... 
II - (VETADO) 
III - ... 
IV - comprovação, por parte do beneficiário, de: 
a) que se acha em dia quanto ao pagamento de tributos, empréstimos 

e financiamentos devidos ao ente transferidor, bem como quanto à prestação de 
contas de recursos anteriormente dele recebidos; 
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b) cumprimento dos limites constitucionais relativos à educação e à 
saúde; 

c) observância dos limites das dívidas consolidada e mobiliária, de 
operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, de inscrição em Restos a 
Pagar e de despesa total com pessoal; 

d) previsão orçamentária de contrapartida. 
... 
§ 3º - Para fins da aplicação das sanções de suspensão de 

transferências voluntárias constantes desta Lei Complementar, excetuam-se aquelas 
relativas a ações de educação, saúde e assistência social. 

 
Cumpre ressaltar que o texto do art. 25 suscitou dúvidas em relação à 

aplicabilidade do § 1º às áreas constantes no § 3º, dúvidas essas que foram 
dirimidas pela edição da Instrução Normativa nº 5, de 8 de junho de 2000, da 
Secretaria do Tesouro Nacional, em anexo. 

Para uma melhor análise, fez-se necessária a abordagem de duas 
questões nodais, quais sejam, a identificação das chamadas sanções 
administrativas ou fiscais e dos repasses realizados à conta de transferências 
voluntárias. 

Procedendo-se a leitura sistemática do texto legal depreende-se que as 
sanções administrativas de suspensão de transferências voluntárias, aplicáveis aos 
entes, dizem respeito à despesa com pessoal (art. 23, § 3º, I e art. 70, parágrafo 
único), à receita (art. 11, parágrafo único), às operações de crédito  (art. 33, § 3º), ao 
envio de contas à União (art. 51, § 2º) e à publicação do Relatório Resumido da 
Execução Orçamentária (art. 52, § 2º) e do Relatório de Gestão Fiscal (art. 55, § 3º), 
e são destas sanções que foram excetuadas as  ações de educação, saúde e 
assistência social, preservando-se as exigências constantes no § 1º do art. 25 da Lei 
Complementar 101/2000, a todos os repasses efetuados sob forma de transferência 
voluntária.  

Impõe-se, outrossim, que sejam identificados, nas diversas áreas, os 
repasses decorrentes de determinação constitucional ou legal, denominados 
recursos vinculados, que juntamente com os destinados ao Sistema Único de Saúde 
- SUS, não são passíveis de enquadramento em transferências voluntárias nos 
termos da Lei Complementar 101/2000. Anexa-se, por oportuno, a Tabela - 5. 
Participações Constitucionais e Legais dos Municípios na Receita do Estado, 
constante às fls. 42 do Balanço Geral do Estado - Exercício de 1999. 

De outro lado emerge a questão dos repasses de recursos aos 
Municípios, decorrentes da transferência de encargos cuja competência original é do 
Estado, que não estão ao abrigo de provimento legal, o que ensejaria  a adoção de 
uma das medidas a seguir elencadas: 

I - autorização legal para repasse de recursos a Municípios vinculados 
à transferência de encargos originários do Estado; ou 

II - alteração no parágrafo único do artigo 3º da Lei 10.697/96, 
excetuando, além dos repasses constantes às alíneas a, b, c e d, os determinados 
por disposições legais e os vinculados à transferência de encargos, originariamente 
do Estado, a Municípios.   

 
É a informação. 
 
À consideração superior. 
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Vera Rejane Gonçalves de Oliveira, 
Agente Fiscal do Tesouro do Estado. 
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INFORMAÇÃO CAGE/DEO 14/2009 

 

Proc. 116002-14.00/08-9  

Assunto: CADIN. Pendências. Verificação. Aplicabilidade. Rescisão contratual.  

Requerente: Departamento da Despesa Pública Estadual.  

Data: 06 de fevereiro de 2009.  

 

O Departamento da Despesa Pública Estadual - DDPE encaminha o 

expediente em epígrafe contendo consulta sobre a aplicabilidade, quando do repasse de 

recursos públicos a credores do Estado em geral, das normas de que trata a Lei estadual nº 

10.697, de 12 de janeiro de 1996, lidas conjuntamente com disposições emanadas da Lei 

federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da Lei federal nº 4.320, de 17 de março de 1964. 

Ao final da exposição de motivos é questionado em que fase da despesa deve ser aplicado 

o Cadastro Informativo - CADIN/RS - das pendências perante órgãos e entidades da 

Administração Pública Estadual, e se a redação atual da Lei nº 10.697/96 e outras 

legislações correlatas dão sustentação legal para inclusão na fase do pagamento, e, ainda, 

quais itens de pagamento devem ser objeto de consulta ao CADIN/RS, em especial, 

Fornecedores, Diárias, Adiantamentos, Contratos de Fornecimento de Energia, de Água, de 

Telefonia e de Prestação de Serviços, Contratos de Veículos, Consignatários e Convênios.  

Na preliminar, impõe-se a apreciação do arcabouço regulatório da matéria 

sob exame, a fim de que se possa proceder ao deslinde das indagações suscitadas. Neste 

diapasão há que se verificar as normas constantes na Lei nº 10.697, de 12 de janeiro de 

1996, que autoriza a criação do Cadastro Informativo - CADIN/RS - das pendências perante 

órgãos e entidades da Administração Pública Estadual e dá outras providências, na Lei nº 

13.011, de 10 de julho de 2008, que dispõe sobre a transferência de recursos estaduais aos 

Municípios, para execução de atividades nas áreas da assistência social, da educação e da 

saúde e dá outras providências, na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que regulamenta o 

art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da 

Administração Pública e dá outras providências, e na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, 

que estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos 

e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, a seguir 

evidenciadas:  

"Lei nº 10.697/96 

Art. 2º - São consideradas pendências passíveis de inclusão no CADIN/RS:  
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I - as obrigações pecuniárias vencidas e não pagas;  

II - a ausência de prestação de contas, exigível em razão de disposição legal 

ou cláusula de convênio, acordo ou contrato; e  

III - a não comprovação do cumprimento de dispositivo constitucional ou legal, 

quando a lei ou cláusula do convênio, acordo ou contrato exigir essa 

comprovação.  

§ 1º - VETADO.  

§ 2º - VETADO.  

Art. 3º - A existência de registro no CADIN/RS impede os órgãos e entidades 

da Administração Pública Estadual de realizarem os seguintes atos:  

I - concessão de auxílios e contribuições;  

II - concessão de incentivos fiscais e financeiros;  

III - celebração de convênios, acordos, ajustes ou contratos que envolvam o 

desembolso, a qualquer título, de recursos financeiros; 

IV - concessão de empréstimos e financiamentos, bem como de garantias de 

qualquer natureza;  

V - repasse de valores de convênio ou de contrato de financiamento.  

Parágrafo único - O disposto neste artigo não se aplica: 

a) à concessão de auxílios a municípios atingidos por calamidade pública ou 

em situação de emergência devidamente reconhecida em decreto;  

b) às operações destinadas à regularização das pendências já inscritas ou 

que sejam passíveis de inscrição no CADIN/RS;  

c) aos repasses correspondentes à descentralização a municípios de ações 

cuja responsabilidade pela execução seja do Estado;  

d) quando a pessoa física ou jurídica responsável pela pendência perante a 

Administração Pública Estadual houver ajuizado ação com o objetivo de 

discutir a natureza da obrigação ou o seu valor, desde que oferecida garantia 

idônea e suficiente ao juízo, na forma da lei;  

e) aos repasses efetuados aos municípios relativos à merenda escolar;  

f) VETADO  

g) quando estiver suspensa a exigibilidade da pendência objeto do registro, 

nos termos da lei; 

h) quando a pessoa física ou jurídica comprovar a entrega da prestação de 

contas a que estiver obrigada e esta não tiver sido examinada pelo órgão 

competente; 

i) quando a pessoa jurídica de direito público interno responsável por 

obrigação vencida comprovar possuir créditos vencidos junto a órgãos ou 
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entidades da Administração Pública Estadual e formalizar pedido de encontro 

de contas ao Secretário de Estado da Fazenda, enquanto não apreciado o 

pedido; 

j) quando o responsável por obrigação vencida for pessoa jurídica de direito 

público interno, na condição de garantidora de operações de crédito internas 

ou externas, nos termos da Lei Complementar Federal n° 101, de 4 de maio 

de 2000, desde que presente o interesse público, a critério da Secretaria da 

Fazenda." 

A legislação que regula o CADIN/RS estabelece as hipóteses de pendências 

passíveis de inclusão, tornando bastante amplo o universo abrangido pelo cadastro. Por 

outro lado, há que se ponderar que só determinadas espécies de atos administrativos são 

impedidas de ter continuidade quando da verificação de registro no cadastro, o que implica 

concluir pela necessidade de identificação dos agregados de despesa sobre os quais a 

incidência recai. Cumpre referir, ainda, o disposto no inciso III do artigo 3º da Lei nº 

10.697/96, que, ao abordar a questão do impedimento para celebração de convênios, 

acordos, ajustes ou contratos, estabelece como marco o desembolso, a qualquer título, de 

recursos financeiros, o que permite aduzir, contrário senso, que na ausência de aporte de 

verbas o registro não obsta a efetivação do ato.  

Cabe ressaltar, por oportuno, as excetualizações ao teor do caput do artigo 3º 

constantes em seu parágrafo único, em especial as que dizem respeito aos municípios, tais 

como: concessão de auxílios nos casos de calamidade pública ou situação de emergência; 

descentralização de ações cuja responsabilidade seja do Estado; repasses de merenda 

escolar; ajuizamento de ação e formalização de pedido de encontro de contas. Gize-se, 

quanto a esta última, que a Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, 

denominada Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, ao vedar o parcelamento de débitos 

entre entes da Federação, em seu artigo 35, tornou o CADIN/RS o único instrumento capaz 

de viabilizar o instituto de encontro de contas entre o Estado e os Municípios.  

"Lei nº 13.011/2008 

Art. 1º - Ficam suspensos os impedimentos para a transferência de recursos 

estaduais aos municípios, destinados à execução de ações nas áreas da 

assistência social, da educação e da saúde, decorrentes de pendências 

objeto de registro no Cadastro Informativo - CADIN/RS.  

Parágrafo único - Não se aplica o disposto neste artigo às pendências 

oriundas da ausência de prestação de contas de recursos recebidos para 

aplicação em cada uma das áreas de que trata o "caput" deste artigo.  
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Art. 2º - Aplica-se o disposto no art. 1 ° aos pagamentos das demandas 

provenientes da consulta popular, independente da área."  

No dispositivo legal acima evidenciado ocorreu a suspensão dos 

impedimentos de repasses para as áreas em que a Constituição Federal prevê a atuação do 

Estado como um dever, no caso, a educação, a saúde e a assistência social, por 

compreenderem ações destinadas ao atendimento das necessidades essenciais da 

coletividade, todas elas de competência comum da União, dos Estados e dos Municípios. 

Note-se que não houve a retirada dos registros cadastrais, mas sim a suspensão de sua 

aplicabilidade tão-somente para essas áreas, permanecendo a vedação do repasse quando 

da ausência de prestação de contas de recursos recebidos a conta de cada área, posto que 

o fato gerador decorre de exigência constitucional e legal, forte no artigo 70 da Constituição 

Federal de 1988 e da Constituição Estadual de 1989, no artigo 25 da Lei Complementar 

Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, denominada Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, e 

no artigo 16 da Lei nº 13.021, de 04 de agosto de 2008, Lei de Diretrizes Orçamentárias - 

LDO, como segue:  

"Art. 70 -...  

Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, 

pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou 

administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União 

responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza 

pecuniária.(CF e CE) 

 

Art. 25. ... 

§ 1°. São exigências para a realização de transferência voluntária, além 

das estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias: 

... 

IV) comprovação, por parte do beneficiário, de: 

 

a) que se acha em dia quanto ao pagamento de tributos, empréstimos 

e financiamentos devidos ao ente transferidor, bem como quanto à 

prestação de contas de recursos anteriormente dele recebidos; (LRF) 

 

Art. 16 - As transferências de recursos do Estado para os municípios, 

consignadas na lei orçamentária, inclusive auxílios financeiros e 
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contribuições, serão realizadas exclusivamente mediante convênio ou outro 

instrumento formal, na forma da legislação vigente, ressalvadas as 

transferências constitucionais de receitas tributárias e as destinadas a atender 

a estado de calamidade pública e  

situação de emergência, legalmente reconhecidos por ato governamental. 

(LDO)"  

Ao que se vê, os recursos sujeitos à prestação de contas devem seguir o 

mesmo rito, em regular obediência às normas reguladoras, e, nesta linha de entendimento, 

os municípios que não houverem comprovado a boa e regular aplicação do dinheiro público 

percebido a conta de cada uma das áreas da educação, da saúde e da assistência social, 

terão suspensos os repasses por parte do Estado.  

"Lei nº 8.666/93 

Art. 55 - São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam: 

XIII - a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do 

contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação."  

A respeito da norma têm-se os ensinamentos de Marçal Justen Filho, verbis:  

"O inciso XIII destina-se a evitar dúvidas sobre o tema. A sua ausência não 

dispensaria o particular dos efeitos do princípio de que a habilitação se apura previamente, 

mas se exige a presença permanente de tais requisitos, mesmo durante a execução do 

contrato. O silêncio do instrumento não significará dispensa da exigência. Se o particular, no 

curso da execução do contrato, deixar de preencher as exigências formuladas, o contrato 

deverá ser rescindido. Mas a questão tem de ser apreciada em vista do princípio da 

proporcionalidade. Ou seja, é indispensável identificar a providência menos onerosa ao 

interesse estatal e aos valores tutelados pela ordem jurídica. (Justen Filho, Marçal. 

Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 12ª edição, Ed. Dialética, SP, 

2008, p. 658)"  

Destarte, a segurança das relações contratuais estabelecidas pela 

Administração deve ser resguardada, a fim de preservá-la dos riscos, e para tanto as 

negativas de débito fiscal por parte do contratado devem ser exigidas durante todo o curso 

da vigência do contrato. In casu, o CADIN/RS ao centralizar todas as informações dos 

órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, permitindo a visão de seus 

devedores como um todo, tornou-se medida assecuratória à proteção do erário. Neste 
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sentido, há que utilizá-lo como instrumento de controle do cumprimento das disposições 

contidas na Lei nº 8.666, notadamente no inciso XIII do artigo 55.  

"Lei 4.320/64 

Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido 

pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do 

respectivo crédito. 

§ 1° Essa verificação tem por fim apurar: 

I - a origem e o objeto do que se deve pagar; 

II - a importância exata a pagar; 

III - a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação. 

§ 2º A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços prestados 

terá por base: 

I - o contrato, ajuste ou acordo respectivo; 

II - a nota de empenho; 

III - os comprovantes da entrega de material ou da prestação efetiva do 

serviço."  

O instituto da liquidação compreende a fase da despesa em que é verificado 

o implemento de condição, ou seja, o direito do credor, por fornecimento de bens, serviços e 

obras ou à conta de convênios, subvenções e auxílios, a perceber o seu pagamento. É o 

momento em que o ajuste precisa ser devidamente analisado, se convênio, para 

observância da execução das etapas em conformidade ao plano de aplicação e, se contrato, 

para certificação do cumprimento efetivo das cláusulas estipuladas.  

Neste sentido, precisa a lição de J. Teixeira Machado Jr. e Heraldo da Costa 

Reis, quando, ao discorrerem sobre a fase da liquidação, assinalam:  

"A liquidação da despesa, de que trataremos logo a seguir, ao comentarmos o 

artigo 63, é que permite a Administração reconhecer a dívida como líquida e certa, 

nascendo, portanto, a partir dela a obrigação de pagamento, desde que as cláusulas 

contratadas tenham sido cumpridas. (Machado Jr., J. Teixeira. Reis, Heraldo da Costa, A Lei 

4.320 Comentada, 31ª edição, IBAM, RJ, 2002/2003, p.148)"  

A leitura sistêmica dos dispositivos da Lei nº 8.666/93 e da Lei nº 4.320/64 

acima referidos, conduz à intelecção, por primeiro, que constituindo cláusula obrigatória a 

manutenção pelo contratado, ao longo do ajuste, de todas as condições pelas quais ele se 

habilitou e qualificou e, dentre estas, constando a prova de regularidade junto à Fazenda 

Estadual, cabe a Administração exigir esta comprovação. Por segundo, que sendo a 

http://www.presidencia.gov.br/legislacao
http://www.presidencia.gov.br/legislacao
http://www.presidencia.gov.br/legislacao


 

Manual do CADIN/RS 

 

_________________________________________________________________________________ 

Contadoria e Auditoria-Geral do Estado - CAGE  
Rua Siqueira Campos, 1044, 4º andar, sala 426-B - Porto Alegre/RS. CEP 90.010-001. 

                  Telefone: (51) 3214 5211 – (51) 3214 5215 – E-mail: dcce.cage@sefaz.rs.gov.br 

liquidação a fase em que ocorre o reconhecimento líquido e certo do credor, mediante 

certificação da despesa, é neste momento que têm de ser verificados, de forma objetiva, 

todos os fundamentos da relação contratual, nela compreendida a prova de regularidade 

fiscal. Por terceiro, e conclusivamente, que constando do CADIN/RS todas as inscrições de 

dívida ativa, de natureza tributária ou não-tributária, a existência de registro cadastral do 

credor, verificada na liquidação, obsta o prosseguimento do processo. Tal posicionamento 

se justifica na medida em que configurado descumprimento de obrigação legalmente 

prevista que ensejaria a rescisão, aplicar-se-ia o princípio da proporcionalidade, concedendo 

ao contratado o tempo hábil para a regularização da pendência e, ao mesmo tempo, 

protegendo os interesses do Estado.  

Nesse contexto, importa referir que nos modelos-padrão de edital e de 

contrato adotados pela Central de Licitações - CELIC, consta expressamente:  

"Edital 

2.2.4. - Documentos Relativos à Regularidade Fiscal 

... 

2.2.4.5 Prova de regularidade com a Fazenda Estadual da empresa, mediante 

a apresentação de Certidão Negativa de Débito ou Certidão de Situação 

Fiscal, com efeito, de Negativa emitida na jurisdição do requerente e Certidão 

Negativa de Débito ou Certidão de Situação Fiscal Positiva, com efeito, de 

Negativa junto à Fazenda do Estado do rio Grande do Sul, independente da 

localização da sede ou filial do licitante; 

Contrato 

11.2. Das Obrigações 

11.2.2. Da CONTRATADA: 

11.2.2.1. Entregar o bem de acordo com as especificações do edital de 

licitação; 

11.2.2.2. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade 

com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação;  

11.2.2.3. Apresentar durante a execução do contrato, se solicitado, 

documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor pertinente 

ao objeto e às obrigações assumidas na presente licitação, bem como, 

encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e 

comerciais;"  
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Tecidas as considerações de sentido mais amplo, passa-se a responder, de 

forma objetiva, os quesitos formulados pela consulente, agrupando-se no nº 2 os de nº 2 e 3 

e criando um novo que passa a ser o de nº 3, para uma melhor apreensão da matéria, a 

seguir evidenciados:  

1 - Em que fase da despesa deve ser aplicado o CADIN/RS?  

A consulta ao CADIN/RS ocorre em todas as fases da despesa pública, já o efeito 

suspensivo do registro cadastral vai depender do agregado de despesa. Em alguns 

acontece na celebração do ajuste e estende-se ao empenho, à liquidação e ao pagamento. 

Em outros, não ocorre na fase do pagamento e, têm-se, ainda, casos de despesas 

constitucionais e legais em que as pendências constantes do Cadastro não se aplicam.  

2 - Se no item anterior incluir a fase do pagamento, a redação atual da Lei nº 10.697/96 e 

outras legislações correlatas, dão sustentação legal suficiente para a sua aplicação nesta 

fase da despesa e, em quais itens de pagamento deverá ser aplicado o CADIN/RS?  

Os Convênios, com base no inciso V do artigo 3º da Lei nº 10.697/96, que determina o 

impedimento de repasse de valores quando da existência de registro no CADIN/RS, em 

observância às exceções previstas no parágrafo único de seu artigo 3º e na Lei 13.011/08, 

constitui-se no único item de pagamento em que há incidência da norma.  

3 - Em que despesas a existência de registro no CADIN/RS impede o andamento do 

processo?  

Para uma melhor sistematização, há que se dividir o quesito em grupos de despesa, 

privilegiando a sua natureza, a fim de que se possa ampliar o universo abrangido, a saber:  

a) de natureza indenizatória, aquelas despesas que já possuem regramentos legais 

específicos de prestação de contas a serem observados, a exemplo de adiantamento, diária, 

ajuda de custo, contrato de veiculo e ressarcimento de pessoal, o registro no CADIN/RS não 

impede o prosseguimento do processo.  

b) de natureza compulsória, aquelas despesas que se referem a objetos que só podem ser 

fornecidos por exclusividade ou decorrentes de operações em que o Estado age na 

condição de agente intermediário, citando-se, a título exemplificativo, a concessão de 

energia elétrica, o monopólio da EBCT, e as consignações. Neste caso, o registro não obsta 

o andamento da operação.  
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c) de natureza contratual típica, aquelas despesas que implicam fornecimento de bens, 

prestação de serviços e execução de obras, o registro no CADIN/RS impede a prática do ato 

administrativo da celebração dos contratos e seus termos aditivos. Tal impedimento, 

presentes os fundamentos constantes no inciso XIII do artigo 55 da Lei nº 8.666/93 

combinado com o artigo 63 da Lei nº 4.320/64 estende-se à liquidação da despesa, 

privilegiados os institutos da proporcionalidade e da supremacia do interesse público.  

d) de natureza impositiva, aquelas despesas que possuem previsão expressa no caput do 

artigo 3º da Lei nº 10.697/96, compreendendo a concessão de auxílios, contribuições, 

incentivos fiscais e financeiros, a celebração de convênios, acordos, ajustes ou contratos 

que envolvam o desembolso, a qualquer título, de recursos financeiros, a concessão de 

empréstimos e financiamentos, bem como de garantias de qualquer natureza, e o repasse 

de valores de convênio ou de contrato de financiamento. Gize-se que os convênios, 

instrumento utilizado para promover transferências voluntárias, constituem, na prática, 

agregado de despesa em que o registro tem efeito suspensivo tão-somente nas fases de 

celebração e de pagamento.  

É a informação.  

À consideração superior.  

 
Vera Rejane Goulart Gonçalves,  
Agente Fiscal do Tesouro do Estado.  

 

De acordo. À deliberação do Senhor Contador e Auditor-

Geral do Estado.  

CAGE/DEO, em 19-02-2009.  

 

Abel Ferreira Castilhos,  
Chefe da Divisão de Estudos e de Orientação.  

 

 

De acordo. Encaminhe-se o expediente ao Departamento 

da Despesa Pública Estadual.  

CAGE/GAB, em 25-02-2009.  

 

Iran Santos Vieira,  
Contador e Auditor-Geral do Estado, substituto.  
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INFORMAÇÃO CAGE/DEO 40/2014  

 
Proc. 024576-20.00/10-7  
Assunto: CADIN/RS. Multa. Limites.  
Requerente: Divisão de Custos e Controles Especiais - DCC/CAGE.  
Data: 03 de julho de 2014.  

 

O expediente supra identificado trata de auto de infração sanitária 

expedido pela Vigilância Sanitária da Secretaria da Saúde, o qual gerou a imposição 

de pena de multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a estabelecimento 

comercial irregularmente qualificado para comercialização de medicamentos.  

 

Ultrapassados os trâmites regulares, não houve o recolhimento do 

valor correspondente à infração. Como consequência, o Secretário da Saúde 

assinou comunicação para inscrição como dívida ativa não tributária. Ato contínuo, o 

processo foi encaminhado à Secretaria da Fazenda que, por meio da Seção de 

Planejamento e Programação da Cobrança, da Divisão de Fiscalização e Cobrança 

da Receita Estadual, sugeriu a sua devolução à origem, para que fosse verificada a 

possibilidade de incluir o débito no CADIN/RS, visto que o valor, R$ 2.000,00 (dois 

mil reais), estaria abaixo do mínimo para inscrição em Dívida Ativa, conforme o que 

determina o art. 16 da Lei estadual nº 14.381/2013.  

 

Em 08/05/2014 o expediente mais uma vez retornou a esta Secretaria 

para inclusão do devedor no CADIN/RS, para o que foi encaminhado à Divisão de 

Custos e Controles Especiais - DCC/CAGE.  

 

A legislação relacionada estabelece a situação de obrigatoriedade de 

inclusão no CADIN/RS de obrigações cujo somatório dos valores atualizados para 

uma mesma pessoa física ou jurídica seja superior a R$ 8.000,00 (oito mil reais), 

entretanto não fez referência a limite mínimo. Em razão dessa omissão a 

DCC/CAGE encaminha a presente consulta de modo a que se estabeleça uma 

orientação correta e uniforme sobre o assunto.  

 

É o relatório.  
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Primeiramente, cabe recuperar as orientações das normas que tratam 

do Cadastro Informativo - CADIN/RS, quanto à responsabilidade pela inclusão de 

devedores da Fazenda Pública Estadual. O Decreto estadual nº 36.888/1996, que 

regulamentou a Lei estadual nº 10.697/1996, assim dispôs:  

"Art. 3º- O CADIN/RS conterá relação das pessoas físicas e jurídicas 
responsáveis por pendências perante órgãos ou entidades da 
Administração Pública Estadual, bem como os dados referentes a 
essas pendências. 

§ 3º- Cada órgão ou entidade será o responsável exclusivo pelos dados 
fornecidos ao CADIN/RS, devendo providenciar a imediata exclusão do 
cadastro das pendências que tiverem sua situação regularizada. 

Art. 6º- No âmbito de suas respectivas competências, os dirigentes 
máximos dos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual 
deverão tomar as providências necessárias ao pleno cumprimento das 
disposições deste Decreto e, especialmente, assegurar o fornecimento 
tempestivo ao CADIN/RS das informações referentes às pendências do 
seu órgão ou entidade, na forma que vier a ser definida pela CAGE."  

A CAGE, por sua vez, por meio da Instrução Normativa nº 04/1996, 

estabeleceu procedimentos complementares para a implementação e funcionamento 

do CADIN/RS. Observe-se o disposto nos artigos 1º e 2º desse Normativo:  

"Art. 1º- Até 30 (trinta) dias após a publicação desta Instrução 
Normativa, os órgãos e entidades referidos no § 2º do art. 1º do 
Decreto estadual n.º 36.888, de 02 de setembro de 1996, deverão 
efetuar o cadastramento das pendências passíveis de inclusão no 
Cadastro Informativo - CADIN/RS, implantado como módulo específico 
do sistema Administração Financeira do Estado - AFE. 

§ 1º - O cadastramento poderá ser (sic) feito mediante transferência de 
arquivo magnético, desde que observadas as instruções e o leiaute 
previamente definidos pela Contadoria e Auditoria-Geral do Estado - 
CAGE.  

§ 2º - O órgão ou entidade responsável pelo cadastro de origem das 
informações constantes no CADIN/RS é também responsável pela 
atualização deste último, podendo se utilizar do mesmo procedimento 
referido no parágrafo anterior, sem prejuízo da possibilidade de efetuar 
as transações 'on line' disponíveis no sistema. 

§ 3º - Os responsáveis pelos cadastros que alimentam o CADIN/RS 
deverão tomar providências no sentido de assegurar que as 
informações identificadoras da pessoa do responsável pela pendência 
(nome e o n.º de CGC ou do CPF) constem também nesses cadastros.  
Art. 2º- Os dirigentes das entidades da Administração Indireta deverão 
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designar dois servidores que atuarão como operadores principais, os 
quais responderão solidariamente pela manutenção e funcionamento 
do CADIN/RS no âmbito da entidade, sem prejuízo da responsabilidade 
prevista no art. 7º do Decreto estadual n.º 36.888/96."  

Dos excertos acima fica manifesta a responsabilidade do ordenador de despesa 
quanto à inclusão de devedores dentro de sua área de competência.  

Quanto aos valores, o Decreto estadual nº 36.888/1996 não estabeleceu 

parâmetros mínimos para a inclusão, mas, tão somente, o valor a partir do qual o 

somatório das obrigações de uma mesma pessoa física ou jurídica deva ser inscrito 

compulsoriamente.  

A questão que se apresenta, dessa forma, está relacionada com os 

princípios da materialidade e da economicidade, no sentido de que os 

procedimentos com vistas à recuperação dos valores não gerem custos maiores do 

que os valores a serem recuperados. Assim, devem ser levados em conta os custos 

administrativos como pessoal e processamento de dados, além do armazenamento 

dos mesmos por tempo indeterminado.  

Tal cuidado foi tomado quanto às inscrições de débitos em Dívida 

Ativa, o que se depreende das Leis estaduais nº 9.298/1991 e 12.031/2003, com a 

redação modificada pela Lei estadual nº 14.381/2003:  

"LEI Nº 12.031, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2003. 

Dispõe sobre o cancelamento de créditos da Fazenda Pública 
Estadual, introduz alteração na Lei nº 6.537, de 27 de fevereiro de 
1973, e dá outras providências.  

Art. 1º - Ficam cancelados os créditos da Fazenda Pública Estadual, 
inscritos ou não como Dívida Ativa, ajuizados ou não, cujos valores 
atualizados monetariamente até a data da publicação desta Lei sejam 
iguais ou inferiores a: 

I - R$ 100,00 (cem reais), na hipótese de créditos decorrentes do 
Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA, 
constituídos até 31 de outubro de 2003. 

II - R$ 200,00 (duzentos reais), na hipótese dos demais créditos de 
natureza tributária constituídos até 31 de outubro de 2003, exceto os 
decorrentes do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de 
Mercadorias - ICM, do Imposto sobre Operações Relativas à 
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de 
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS e 
da Taxa de Serviços Diversos instituída pela Lei nº 8.109, de 19 de 

dezembro de 1985. 
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III - R$ 200,00 (duzentos reais), na hipótese de créditos de natureza 
não tributária inscritos como Dívida Ativa até 31 de outubro de 2003, 
bem como de créditos de que trata o Decreto nº 39.184, de 28 de dezembro 

de 1998. 

Art. 2º - Não serão inscritos como Dívida Ativa da Fazenda Pública 
Estadual os créditos de natureza não tributária de valor igual ou inferior 
ao valor mínimo para o ajuizamento, conforme previsto no art. 2.º da 
Lei n.º 9.298, de 9 de setembro de 1991, devendo permanecer em 
cobrança no órgão de origem. "  

Atualmente este valor é de aproximadamente R$ 3.100,00 (três mil e 

cem reais). Segundo informações obtidas junto à Divisão de Fiscalização e 

Cobrança da Receita Estadual, brevemente as atualizações deste valor estarão 

sendo disponibilizadas no sítio da Secretaria da Fazenda.  

Na ausência de disposição expressa de teor equivalente para o caso 

de inclusão de devedores no CADIN/RS, entende-se conveniente, por analogia, 

adotar o mesmo limite.  

À consideração superior.  

 
Eduardo Jardim Pinto,  

Técnico Tributário da Receita Estadual.  
 
 
 

De acordo. À deliberação do Senhor  
Contador e Auditor-Geral do Estado.  
CAGE/DEO, em 03-07-2014.  
 
 
Lorena Elisabete Dias da Silva,  

Chefe da Divisão de Estudos e 
Orientação.  
 
 
De acordo. 
Encaminhe-se o expediente à Divisão de 
Controle da Administração Direta 
(CAGE/DCD).  
CAGE/GAB, em 03-07-2014.  
 
 
Luiz Paulo Freitas Pinto,  
Contador e Auditor-Geral do Estado.  
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ORDEM DE SERVIÇO Nº 167/95-98 

 
Estabelece procedimento prévio ao repasse 

de verbas estaduais, celebração de convênios, 
protocolos de intenções, concessões, acordos, 
realização de obras e serviços e a todos os 
procedimentos congêneres ou assemelhados com 
municípios do Estado do Rio Grande do Sul e dá outras 
providências. 

 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, no uso de 

suas atribuições, 
 

D E T E R M I N A: 
 

Art. 1º - O repasse de verbas estaduais, celebração de convênios, 
protocolos de intenções, concessões, acordos, a realização de obras e serviços e 
todos os procedimentos congêneres ou assemelhados, entre órgãos e entidades da 
Administração Direta e Indireta e municípios do Estado do Rio Grande do Sul, 
deverão ser encaminhados, previamente à Secretaria da Fazenda, que o instruirá 
com os seguintes elementos e informações, entre outros: 

 
I - situação do município solicitante junto ao Comitê de Acerto de 

Contas Estado-Municípios, de que trata o Decreto nº 36.981, de 1º de novembro de 
1996. 

 
II - dados disponíveis sobre a situação do município solicitante com 

relação à evolução na geração de receitas próprias; combate à sonegação fiscal e 
redução das despesas com custeio e manutenção; o volume de obras estaduais e 
de parcerias em obras com o Governo Estadual; a adesão à municipalização da 
saúde; educação e merenda escolar; aplicação das verbas decorrentes de multas de 
trânsito em segurança pública e outros elementos que se julgarem necessários. 

 
Parágrafo único - A Secretaria da Fazenda deverá estabelecer 

formulário padronizado onde conste a solicitação do município e as informações 
colhidas em conformidade a esta Ordem de Serviço, bem como realizar os estudos 
necessários com vista à informatização do procedimento. 

 
Art. 2º - As Secretarias, quando receberem informação de que o 

Município solicitante se encontra em condição irregular junto ao CADIN/RS e 
ao Comitê de Acerto de Contas Estado-Municípios, deverão reter as 
solicitações, mantendo os respectivos processos na origem até a solução das 
pendências. 

 
Art. 3º - A solicitação, devidamente autuada, com sua justificativa, as 

informações prestadas pela Secretaria da Fazenda e pela Secretaria Estadual de 
origem, com a concordância do respectivo titular da Pasta, será encaminhada ao 
conhecimento do Governador do Estado, que decidirá a oportunidade e 
conveniência de seu atendimento. 
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Parágrafo único - A Secretaria da Fazenda deverá informar à 
Secretaria de origem sobre a decisão do Chefe do Poder Executivo. 

 
Art. 4º - Excetuam-se do disposto nesta Ordem de Serviço: 
 
I - os convênios, protocolos de intenções, concessões, acordos, a 

realização de obras e serviços e todos os procedimentos congêneres ou 
assemelhados que não acarretem o desembolso de recursos financeiros pelo 
Estado; 

 
II - os pedidos de liberação de parcelas subseqüentes relativas aos 

convênios, protocolos de intenções, concessões, acordos, a realização de obras e 
serviços e todos os procedimentos congêneres ou assemelhados autorizados após a 
edição da Ordem de Serviço nº 137, de 10 de janeiro de 1997. 

 
Art. 5º - A regularidade junto ao CADIN é condição para o seguimento 

de qualquer etapa do processo. 
 
Art. 6º - Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua 

publicação. 
 
Art. 7º - Revogam-se as disposições em contrário, em especial a 

Ordem de Serviço nº 137, de 10 de janeiro de 1997. 
 

PALÁCIO PIRATINI, em Porto Alegre, 22 de julho de 1997. 
DOE de 23/07/97 

 

 
ANTONIO BRITTO, 

Governador do Estado. 
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 ORDEM DE SERVIÇO Nº 006/2009 

Dispõe sobre a fixação de prazo para a 
regularização de situação de empresas contratadas 
que se encontram com registro no CADIN/RS.  

A GOVERNADORA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, no uso de suas 
atribuições,  

Considerando que a existência de registro no CADIN/RS, oriundo de inscrição em 

dívida ativa, caracteriza descumprimento dos fundamentos da relação contratual, 
nela compreendida a prova de regularidade fiscal, ao amparo do artigo 55, inciso 
XIII, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993;  

Considerando a possibilidade de, aplicando-se o princípio da proporcionalidade, 

conceder ao contratado o tempo hábil para a regularização da pendência,  

D E T E R M I N A: 

Art. 1º - Na fase da liquidação da despesa deverá ser efetuada consulta 
ao CADIN/RS, para fins de comprovação do cumprimento da redação contratual 
estabelecida nos termos do disposto no artigo 55, inciso XIII, da Lei Federal nº 
8.666, de 21 de junho de 1993.  

§ 1º - nos casos de existência de registro no CADIN/RS, o gestor 
notificará formalmente a contratada para que, no prazo de 15 dias, regularize sua 
situação perante o Estado.  

§ 2º - Decorrido o prazo de que trata o parágrafo anterior deverão ser 
tomados os procedimentos legais pertinentes.  

§ 3º - O período concedido à contratada para regularização não poderá 
ser computado como atraso de pagamento, para efeitos de cobrança de multa, 
tendo em vista que a responsabilidade é da empresa.  

Art. 2º - Os contratos em andamento deverão ser aditados, para que neles 
conste esta determinação.  

Art. 3º - Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário.  

PALÁCIO PIRATINI, em Porto Alegre, 14 de outubro de 2009.  

DOE de 15/10/2009  

YEDA RORATO CRUSIUS,  

Governadora do Estado.  

http://www.presidencia.gov.br/legislacao
http://www.presidencia.gov.br/legislacao
http://www.presidencia.gov.br/legislacao
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RELAÇÃO DE TRANSAÇÕES DO SISTEMA AFE 

 
CONSULTAS: 

CAD-INA-CON-GER 

Consulta por CNPJ, CPF ou nome. 
Fornece todas as pendências ativas da 

entidade/pessoa pesquisada, em todos 
os órgãos do Estado. 
Não permite visualizar detalhes das 
pendências, somente os responsáveis 
pelo cadastro. 

CAD-INA-CON-DEV 

Consulta por CNPJ, CPF ou nome, mas 
exige o código do órgão (entidade 
credora) o qual é responsável pelo 
cadastro da pendência no CADIN. 
Fornece todas as pendências ativas da 

entidade/pessoa pesquisada, em um 
determinado órgão do Estado. 
Permite visualizar detalhes das 
pendências. 

CAD-SUS-CON-DEV 

Consulta por CNPJ, CPF ou nome, mas 
exige o código do órgão órgão (entidade 
credora) responsável pela pendência. 
Fornece todas as pendências 
suspensas da entidade/pessoa 
pesquisada, em um órgão do Estado. 
Permite visualizar detalhes das 
pendências. 

CAD-INA-BXA-DEV 

Consulta por CNPJ, CPF ou nome. 
Entidade credora e o período da baixa 
são opcionais. 
Fornece todas as pendências baixadas 

referentes a uma entidade/pessoa em 
um ou mais órgãos do Estado. 
Permite visualizar detalhes das 
pendências. 

CAD-ESP-BXA-DEV 

Consulta as inadimplências baixadas por 
devedor. Informar na transação o CNPJ 
e o período das baixas que deseja 
consultar.  
 

 
 
SUSPENSÃO: 

CAD-SUS-INC 

Suspender uma pendência já 
cadastrada. Colocando-se uma data fim 
o registro voltará a ficar ativo no dia 
seguinte à esta data. 
Sem data fim o registro ficará suspenso 
por tempo indeterminado. Poderá ser 
alterado automaticamente de acordo 
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com as ocorrências que motivaram a 
inclusão. 

 
BAIXA: 

CAD-INA-BXA-INC Baixar uma pendência ativa. 

 
 
INCLUSÃO: 

CAD-INA-INC 
Inclusão de uma Inadimplência. 
 

 
Tela do sistema AFE 

 
 

Onde: 
IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE CREDORA 

Código: 0019 para a Administração Direta. 

Na Administração Indireta cada Entidade tem a sua Entidade Credora. 

É possível pesquisar o código da Entidade Credora colocando um ponto de interrogação 
no campo código (?) e dar um enter. 

 

Local: É o número do órgão/Entidade. 

 

Identificação do Devedor: Informar o CNPJ ou CPF e o nome do devedor. 

 
IDENTIFICAÇÃO DA INADIMPLÊNCIA 

Identificação: Número do Processo 

Especificação: O que o devedor deixou de cumprir. Ex.: Multa por descumprimento 

contratual. 

Data do Vencimento: Data em que o devedor não cumpriu a obrigação pecuniária 

Valor: valor em original da obrigação 

Data Referência Valor: mês de referência da importância 
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PERGUNTAS E RESPOSTAS 

Inclusão e retirada de pendências de Municípios 

 

 

1 - A quem compete a inclusão e a retirada de pendências de Municípios e 
órgãos municipais no Cadastro Informativo – CADIN/RS? 
 

A inclusão será efetuada pelo servidor do órgão/Entidade. A retirada/baixa é feita 

somente pelo Contador Seccional. A suspensão por meio de medida judicial é feita 

pela DCC/CAGE. 

 

2 - A quem compete dar a autorização para os servidores da Administração 
Pública Estadual para incluir e retirar pendências de Municípios e órgãos 
municipais no Cadastro Informativo – CADIN/RS? 
 
Compete a Divisão de Tecnologia e Projetos – DTP solicitados via e-mail para: 

dtp.cage@sefaz.rs.gov.br 

 

3 – Na inclusão de pendência: 

É obrigatória a indicação do número da notificação a que se refere o art. 2º da Lei 

11.636, de 30 de maio de 2001, bem como do nome da pessoa responsável pela 

sua emissão. 

 

4 – Notificação da inclusão no CADIN/RS: 

Quando a inclusão no CADIN/RS se der automaticamente pela execução 

orçamentária a notificação será encaminhada pela Secretaria da Fazenda. Caso a 

inclusão no CADIN/RS se der de forma manual, será emitida e expedida pelo 

ordenador de despesa do órgão ou entidade estadual que for responsável. 

 

5 - Senha para acesso à Internet pelas Prefeituras: 

Prefeitura solicita para DTP/CAGE mediante ofício do Prefeito (pode ser digitalizado 

e deve constar o CNPJ e endereço da Prefeitura); 

DTP encaminha solicitação para PROCERGS e após envia por e-mail para 

Prefeitura. 

mailto:dtp.cage@sefaz.rs.gov.br
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6 - Quem será o responsável pelas informações fornecidas ao CADIN/RS? 

Cada órgão ou entidade será o responsável exclusivo pelas informações 

fornecidas ao CADIN/RS. 

 

7 - Como será assegurado o sigilo das informações? 

O sigilo das informações será assegurado através da adoção dos seguintes 

procedimentos: 

I - somente pessoas autorizadas e devidamente cadastradas efetuarão 

consultas. 

II - foram criados níveis diferenciados de acesso à informação; 

III - a cada transação será identificado o operador que fez a consulta; e 

IV - a existência de pendência no CADIN/RS será de conhecimento e 

comunicado exclusivo ao interessado. 

 

8 - Quais as pendências passíveis de inclusão no CADIN/RS? 

I - Obrigações tributárias vencidas e não pagas há mais de sessenta (60) dias 

e as demais obrigações pecuniárias vencidas e não pagas há mais de 30 (trinta) 

dias. 

II - Ausência de prestação de contas já exigível por força de dispositivo legal 

ou cláusula de convênio, acordo ou contrato. 

III - A não comprovação do cumprimento de dispositivo constitucional ou legal, 

quando a lei ou cláusula de convênio, acordo ou contrato exigir essa comprovação. 

Mediante ofício do Poder Judiciário determinando a inclusão, a qual será de 

responsabilidade exclusiva da Seção de Gerenciamento do CADIN/RS. 

 

9 - De que forma as informações serão repassadas ao CADIN/RS? 

I - Mediante transmissão eletrônica de dados. 

II - Por transação “on line” 

III - Automaticamente no caso dos órgãos e entidades usuários do Sistema da  

IV - Administração Financeira do Estado – AFE. 
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10 - Quando deverá ser feita a consulta ao CADIN/RS? 

A consulta será obrigatória para: 

I - Concessão de auxílios e contribuições; 

II - Concessão de incentivos fiscais e financeiros; 

III - Celebração de convênios, acordos, ajustes ou contratos que envolvam o 

desembolso, a qualquer título, de recursos financeiros; 

IV - Concessão de empréstimos, financiamentos, e garantias de qualquer 

natureza; 

V - Repasse de parcela de convênio ou contrato de financiamento, quando o 

desembolso ocorrer de forma parcelada. 

 

11 - A consulta poderá ser dispensada nos seguintes casos: 

I - Repasses determinados por dispositivos constitucionais; 

II - Repasses efetuados à conta do Plano Básico de Ações de Mútua de 

colaboração, criado pela Lei n° 10.388, de 02 de maio de 1995, regulamentada pelo 

Decreto n° 36.009, de 06 de junho de 1995; 

III - Concessão de auxílios a Municípios atingidos por calamidade pública ou 

em situação de emergência, reconhecida pelo Estado; 

IV - Operações destinadas à regularização das pendências objeto do registro 

no CADIN/RS (encontro de contas de entes municipais); 

Transações entre órgãos e entidades da Administração Pública Estadual; 

V - Quando o valor a ser desembolsado for inferior ao limite estabelecido no 

artigo 24, inciso II, da Lei Federal n° 8.666 de 21 de junho de 1993. 

 

12 - Quando a pendência será retirada do CADIN/RS? 

A pendência será retirada do CADIN/RS: 

I - Definitivamente, quando houver a sua quitação; 

II - Temporariamente, mediante a suspensão do registro. 

 

13 - Como funciona a suspensão do registro da pendência? 

A suspensão consiste em tornar o registro da pendência “invisível” à consulta 

dos usuários, sem excluí-lo do cadastro, terá vigência por prazo determinado, o qual 
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não poderá ser superior a 90 dias, contados desde a data de sua efetivação, com 

exceção das suspensões por meio de ações deferidas pelo Poder Judiciário. 

 

 

14 – Como é possível obter a suspensão de um registro no CADIN/RS? 

I – por meio de ação judicial com objetivo de discutir a natureza ou o valor da 

pendência, desde que oferecida garantia idônea e suficiente ao juízo, na forma da 

lei; 

II – por decreto do Poder Executivo quando os municípios se encontrarem  

em situação de emergência ou calamidade pública; 

III – Quando comprovada a entrega da prestação de contas e a 

documentação ainda não tiver sido examinada pelo órgão competente; 

IV - pessoa jurídica de direito público interno responsável por obrigação 

vencida que comprovar possuir créditos vencidos junto a Administração Pública 

Estadual e tiver seu pedido de encontro de contas deferido pelo Secretário de 

Estado da Fazenda. 

 

 


